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MUDr. Jozef 
Ďuriš 
Osobnosti obce
Neporiadok
okolo košov

Vážení spoluobčania, milí Valašťania,
žijeme vo veľmi nesmierne ťažkej dobe, či už vplyvom  celoslovenské-
ho politického diania, ale aj v dôsledku pandémie. Vždy som bol a ve-
rím, že aj zostanem vo svojej podstate optimistom a všetky nástrahy, 
ktoré nám každodenný život prináša zvládneme, či už z ľudského, ale 
aj z profesionálneho hľadiska. Dariť sa nám bude len vtedy, keď bu-
deme zomknutí a budeme si navzájom pomáhať. Pretože ľudskosť 
a pomoc blížnemu vždy prekoná všetko, a dnes to platí dvojnásobne. 
Vždy myslime na to, že život ide ďalej a nežijeme „večne“ a je len na 
nás, čo urobíme preto, aby sme ho prežili čo najlepšie. Vážme si jeden 
druhého, svoje deti, rodičov, starých rodičov, ale aj susedov a priate-
ľov, či nepriateľov. Vážme si ľudskosť, lebo bez tej sme stratení. O to 
viac, že mesiac október bol pred tridsiatimi rokmi vyhlásený za Me-
siac úcty k  starším a  1. október za Medzinárodný deň starších. Aj 
v týchto ťažko skúšaných časoch myslime na tých, ktorí nám vytvorili 
podmienky na život, ktorí nás vychovali, na ľudí starších ako sme my. 
Pretože úcta k starším je prirodzená vlastnosť každého dobre vycho-
vaného človeka. Generácie sa striedajú s generáciami a ich vzájomný 
vzťah je základom života v spoločnosti. Jedna pravda platí: „Kto si 
váži šediny, nemusí sa báť, že ostane v starobe nepovšimnutý.“
Jeseň je aj o spomenutí si na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi 
nami. Za „normálnych“ okolností sa príbuzní stretávajú pri hroboch 
svojich najbližších, a potom v kruhu najbližších. Dnes je situácia iná. 
Musíme dodržiavať epidemické nariadenia. Ten, kto nemohol navští-
viť miesta odpočinku svojich najbližších, mohol aspoň pomyselne 
zapáliť sviečku vo virtuálnom cintoríne a venovať im spomienku aj 
takýmto spôsobom.
Vážení spoluobčania, drahí Valašťania, pomaly ale isto prichádza 
zimné obdobie a s ním aj príprava Vianoc. Nech je toto obdobie pre 
nás všetkých obdobím plné porozumenia, pomoci a  zomknutosti. 
Pomáhajme si navzájom prekonať toto pandemické obdobie v zod-
povednosti, porozumení a pomoci. 

Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

Milí naši seniori,
vo vašich osudoch možno pribudlo samoty, bilancujúcich úvah, cit-
livých spomienok. No každá etapa nášho života má svoje nezameni-
teľné miesto. V detstve či rannej dospelosti ste prežili vojnové časy, či  
rôzne politické zmeny. Na tvári sa striedal úsmev so slzami, veď boli 
radosti a boli aj smútky. Rozdávali ste lásku, pochopenie, obetavosť. 
Zaslúžite si, aby sa vám všetko vrátilo v dvojnásobne štedrej miere. 
Želám si, aby vás vždy obklopovala vďaka, citlivá pozornosť, úcta 
mladej generácie. Striebristé vlasy nesvedčia len o dovŕšenom 
veku, ale majú v sebe aj iskrenie drahocenného poznania, histo-
rickej pamäti. Nie sme až takí bohatí, aby sme s týmito hodnotami 
mohli morálne plytvať. V mene svojom, ale aj v mene obecného 
úradu a v mene poslancov obecného zastupiteľstva vám úprimne 
ďakujeme za vašu celoživotnú prácu. Buďte ešte dlhé roky medzi 
nami šťastní, pokojne užite život v kruhu svojich najbližších. Prešli 
ste jarou, letom života. Nadišla jeseň. Nech je krásna, pokojná a 
slnečná.

Mgr. Peter Jenča, starosta obce
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Valaská
Výpis z uznesení z 11. zasadnutia konaného 16. septembra 2020

Obecné zastupiteľstvo po schválení a doplnení programu a procedurál-
nych otázkach sa uznieslo na:
•	 Všeobecne záväznom nariadení obce č. 3/2020 o poplatkoch za zne-

čisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území 
obce Valaská,

•	 Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2020 o zrušení Všeobecne záväz-
ného nariadenia obce Valaská č. 1/1999 o  odpredaji nehnuteľnosti 
(pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce,

•	 Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2020 o zrušení Všeobecne záväz-
ného nariadenia obce Valaská č. 3/2012 o podmienkach prevádzky 
kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov v kul-
túrnom dome.

Z majetkových záležitostí: 
Schválilo:

•	 zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 50/2020 
•	 Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parcela 

C-KN č. 1854, druh pozemku: záhrada o výmere 92m2 evidovaná v ka-
tastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny, 
na LV č. 980 v prospech obce Valaská v celosti  Anne Havašovej a Mi-
roslavovi Oravcovi za kúpnu cenu 4 Eur/m², cena celkom 368,- Eur. 
Dôvodom pre predaj je umiestnenie pozemku, ktorý je zastavaný 
stavbou a tvorí priľahlý pozemok ku stavbe, ktorá je reálne aj oplote-
ná a takýmto spôsobom aj žiadateľmi užívaná. 

•	 Zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 51/2020
•	 Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom parcely C-KN č. 

451, druh pozemku: záhrada o výmere 52m² a parcely C-KN č. 452, 
druh pozemku: záhrada o  výmere 137m², v  k.ú Valaská, vedenej 
Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníc-
tva č. 980, v  prospech obce Valaská v  celosti, Karolovi Krumpálovi, 
z dôvodu rekultivácie pozemku za účelom pestovania čučoriedok, za 
cenu 0,10€/m²/rok.

•	 Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov nájom parcely C-KN č. 
1/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 175m², v k.ú Valaská, 
vedenej Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste 
vlastníctva č. 980, v  prospech obce Valaská v  celosti, Radovanovi 
Králikovi – K.M.Š za cenu 0,50Eur/m2/rok, účel nájmu vzorková pre-
dajňa strešných krytín, z dôvodu, že sa jedná o pozemok, ktorý svo-
jou využiteľnosťou a polohou nie je pre obec zaujímavý a rovnako 
aj pre potencionálnych záujemcov ( okrem žiadateľa). Tým, že obec 
časť pozemku prenajme, zbaví sa tak záťaže spojenej s údržbou po-
zemku a ešte k tomu získa finančné prostriedky, čím zhodnotí ma-
jetok obce.   

•	 Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  predaj pozemku parcela 
C-KN č. 1454,  druh pozemku: záhrada o výmere 331 m2v celosti vo 
vlastníctve obce Valaská,  zapísaného  v LV č. 980 pre Okres Brezno, 
obec Valaská, kat. úz. Valaská žiadateľke Soni Rafajovej. Dôvodom 
pre predaj tu uvedeného pozemku je, že pozemok sa nachá-
dza  bezprostredne vedľa pozemku žiadateľky a prístup k nemu 
je možný iba zo strany žiadateľky. Žiadateľka uvedenú parcelu 
dlhodobo užíva ako záhradu. Vysporiadanie majetkových vzťa-
hov s obcou. Kúpna cena:   4 Eur/m2, cena celkom 1324 Eur.

Z ekonomických záležitostí:
Zobralo na vedomie:

•	 Hospodárenie obce Valaská za I. polrok 2020
•	 Informáciu o účelovom Rozpočtovom opatrení č. 3/2020

Schválilo:
•	 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 písm. a), b), c) a d) § 14 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. 
p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozpočtové opatrenie 
č. 4/2020

•	 použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu ka-
pitálových výdavkov

Zobralo na vedomie:
•	 Stav pohľadávok obce za I. polrok 2020

Schválilo:
•	 návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce Valaská; 
•	 návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane a poplatky obce 

Valaská.
Menný zoznam fyzických osôb a  právnických osôb je zverejnený na 
webovom sídle obce, https://www.valaska.sk/obec/obecne-zastupitel-
stvo/zasadnutia-oz/
•	 Odpísanie účtu 042  020 – účet obstarania dlhodobého hmotného 

majetku vo výške 65 047,20 EUR za projekt na kanalizáciu v materskej 
časti obce a na Piesku.

Obecné zastupiteľstvo na 11. riadnom rokovaní zobralo na vedomie 
Správu o  činnosti a  hospodárení  príspevkovej organizácie Technické 
služby Valaská za rok 2019 a zároveň schválilo Hospodárenie príspev-
kovej organizácie – Technické služby Valaská, hospodársky výsledok po 
zdanení z hlavnej činnosti (strata) vo výške – 4 435,10 Eur, hospodársky 
výsledok po zdanení podnikateľskej činnosti  (zisk) vo výške  27,80 Eur. 
Zisk sa použije na tvorbu rezervného fondu príspevkovej organizácie 
a na vykrytie straty z hospodárskej činnosti z minulých rokov. Riaditeľ 
Technických služieb na rokovanie pripravil aj Správu o činnosti príspev-
kovej organizácie Technické služby Valaská za I. polrok 2020, ktorú za-
stupiteľstvo zobralo na vedomie.
V bode rôzne obecné zastupiteľstvo:
•	 Prerokovalo upozornenie prokurátora č. Pd 73/20/6603-2 za účelom 

odstránenia porušenia ustanovenia § 22 ods. 9, ods. 10, ods. 11 záko-
na č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon o vete-
rinárnej starostlivosti“) a 

•	 odporučilo  Obecnému úradu prijať opatrenia:
a/ na zabezpečenie zariadenia alebo prevádzku karanténnej stanice 
alebo útulku pre zvieratá alebo ktorým sa bude podieľať na prevádzke 
karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá
b/ uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na 
odchyt túlavých zvierat
c/ prijať opatrenie, na základe ktorého bude zabezpečené prevzatie tú-
lavého zvieraťa nájdeného na území obce od nálezcu a jeho umiestne-
nie v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá.
•	 Zobralo na vedomie navrhnutých ocenených na ocenenie CENA 

STAROSTU OBCE ako aj CENA STAROSTU OBCE IN MEMORIAM
•	 Udelilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 o obecnom 

zriadení v  znení neskorších predpisov a  § 35 Štatútu obce Valaská 
ocenenie CENA OBCE VALASKÁ a  CENA OBCE VALASKÁ IN MEMO-
RIAM

•	 Udelilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 o obecnom 
zriadení v  znení neskorších predpisov a  § 34 Štatútu obce Valaská 
ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ  a ČESTNÝ OBČAN OBCE 
VALASKÁ  IN MEMEORIAM

Mená ocenených sú vypísané v uznesení na webovom sídle obce, ako aj 
v článku Významné osobnosti našej obce na 5 strane. 
•	 Zobralo na vedomie správu o stave realizácie cyklotrasy Brezno – 

Valaská a zároveň odporučilo starostovi obce písomne odstúpiť ziste-
né nedostatky investorovi stavby

•	 Odporučilo obecnému úradu pripraviť Návrh Rokovacieho poriadku 
komisií obecného zastupiteľstva obce Valaská na najbližšie rokovanie 
obecného zastupiteľstva.

V bode diskusia poslanci schválili uznesenie, v ktorom uložili komisiám 
finančnej, stavebnej, kultúrnej a  komisii životného prostredia prero-
kovať víťazný návrh rekonštrukcie námestia a požiadali starostu obce 
o  zorganizovanie stretnutia poslancov a  členov komisií pri obecnom 
zastupiteľstve s  autormi víťazného návrhu za účelom prerokovania 
návrhu rekonštrukcie námestia a pripomienok komisií a ich možného 
zapracovania do výslednej projektovej dokumentácie do najbližšieho 
rokovania obecného zastupiteľstva.

Mgr. Dana Kmeťová, prednostka obecného úradu 



NEPORIADOK OKOLO SMETNÝCH NÁDOB 
A PRED ZBERNÝM DVOROM
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Od posledného zasadnutia  sa členovia komisie  
stretli trikrát. Zaoberali sme  sa predloženým ma-
teriálom z  referátu obecného úradu, a  to:  revi-
talizácia verejných priestorov obce, revitalizácia 
námestia,  žiadosti pre zmenu územného plánu 
a iné žiadosti - odkúpenie a prenájom obecných  
pozemkov. Komisia sa zúčastnila na obhliadke 
niektorých spomínaných pozemkov  na odkúpe-
nie a prenájom a  taktiež obhliadky narušeného 
oporného  múru na ulici Pod Hrbom. V  komisii 
sa preberali aj návrhy na umiestnenie detského 

Vážení občania, cieľom samo-
správy je aj zabezpečovať čis-
totu a poriadok v obci. Napriek 
neustálej snahe a aktivite pra-
covníkov Technických služieb 
Valaská, ako aj aktivačných pra-
covníkov v našej obci je neustá-
ly neporiadok okolo smetných 
nádob a ukladanie odpadu rôz-
neho druhu pred zberný dvor.  
Takéto „smetiská“ nielenže ne-
gatívne ovplyvňujú vizuálnu 
stránku obce, čo nie je pre obec 
vôbec dobrá „vizitka“, má to aj 
ďalší dopad, a  to premnoženie 
hlodavcov. 

 Týmto príspevkom nechcem ura-
ziť našich spoluobčanov rómske-
ho pôvodu, ktorí sú ako sa povie 
naši kmeňoví, pôvodní. Mnohí 
starší si vyrobili dôchodky, pri 
stretnutí sa pozdravíme aj poroz-
právame, nemáme s nimi problé-
my.
Nedá sa to povedať o Rómoch, 
ktorí sú prisťahovalci, ktorí sa ne-
vedia správať, mnohí sú z nich 
drzí, chodia v tlupách a kradnú/
česť výnimkám/.
Áno kradnú. Nehanbia sa z prí-
zemných bytov ukradnúť prádlo, 
dokonca z balkóna štipce. Je to 
naozaj drzosť, keď ich ruky sa na-
čiahnu až k balkónovým dverám, 
aby ukradĺi  košík z viac ako 150 
štipcami. Áno, mne sa to stalo  
dňa 25.8. 2020 o 22,30 hod. večer.
Žijem z dôchodku, ktorý som si 
poctivo vyrobila, a pre mňa je aj 
5 eur veľký peniaz, keď si musím 
kúpiť nové štipce. Títo zlodeji sú 
podporovaní štátom, dostávajú 
za ničnerobenie príspevky a ne-
hanbia sa okrádať poctivých ľudí.
Môžem povedať, že ak prichytím 
na mojom balkóne čo i len jednu 
cudziu ruku, ktorá mi bude chcieť 
ukradnúť niečo, čo patrí mne, tá 
ruka len tak odtiaľ neodíde. Toto 
nie je vyhrážka, toto je realita.

          Janka Slezáková

Snahou obce je budovať a sta-
rať sa o  obec tak, aby ste vy, 
občania, ktorí ste jej neoddeli-
teľnou súčasťou, boli spokojní 
a mali kvalitné bývanie so štan-
dardnými službami.
Napriek všetkým snahám, prav-
depodobne v  dôsledku niekoľ-
kých jedincov, dochádza k  ne-
ustálemu vytváraniu smetísk 
okolo smetných nádob alebo 
pred zberným dvorom. 
Správny rodič učí svoje deti od 
samého začiatku základným 
návykom a ako dieťa rastie a vy-
víja sa aj základným pravidlám, 

ako udržiavať čistotu a  poria-
dok. Berme, prosím vás našu 
obec ako jedno spoločenstvo, 
ktoré sa správa zodpovedne 
aj v  takých oblastiach, ako je 

zodpovednosť a snaha mať čis-
to nielen doma, ale aj pred do-
mom.

Mgr. Peter Jenča
starosta obce

ZLODEJI  
VO  VALASKEJ

Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán

čistota okolo zberných nádob. 
Upozorňujme „neporiadnikov“, 
chráňme svoje prostredie. 
Nestavajme sa k  neustálemu 
neporiadku okolo nádob spô-
sobom ,,veď technické služby 
to spracú“. Áno, máte pravdu, 
upracú, ale častokrát majú 
oveľa dôležitejšiu prácu, ako 
neustále spolu s  aktivačnými 
pracovníkmi upratovať okolo 
smetných košov. Naozaj sme až 
tak pohodlní? Toto chceme? 
Verím, že nie, a že aj vám bude 
záležať na tom, ako čisto okolo 
smetných košov máte. Smetné 
koše sú rozmiestnené tak a v ta-
kom množstve, aby postačovali 
jednotlivým bytovým domom, 
či spoločenstvám. Obec Valaská 
má prijaté Všeobecne záväz-
né nariadenie o  dodržiavaní 
čistoty a  poriadku a  je možné 
v  zmysle uvedeného nariade-
nia obce udeľovať sankcie. Ale 
ani toto nie je cesta. Cesta je 

ihriska v časti Piesok.  Informovali sme sa u vede-
nia obce, v akom štádiu sa nachádza chodník na 
Piesku vedľa ulice Strojárenská a odporučili sme 
zistiť stav mosta cez Bystrianku smerom na Diel. 
Touto cestou sa chceme poďakovať Technickým 
službám vo Valaskej za začaté stavebné práce, 
ktoré sme navrhovali už v minulosti, a to zrekon-
štruovanie schodov z  materskej časti obce do 
miestneho kostola a cintorína. 

Martin Krupa
predseda stavebnej komisie
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Motto: ,,Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je 
schopný darovať seba samého.“

Sv. Ján Pavol II.
Tak, ako sa pomaly vytratilo leto, pomaly prichádza jeseň. Človek sa oci-
tá v jeseni života v spomienkach, ktoré sú pestré ako tá príroda.  Októ-
ber je pre nás všetkých  vzácnou  pripomienkou  ako si uctiť všetkých  
našich rodičov, starých rodičov a  prarodičov.  Úcta k  starším by mala 
byť prirodzenou súčasťou nášho života.  Pri stretnutí by sme nemali za-
budnúť na úprimný pozdrav, ktorý je prejavom zdvorilosti a hlavne úcty 
k človeku.  Prejavujme ju  počas celého roka, nielen počas októbra.
Pri príležitosti tohto mesiaca obecný úrad  pripravil ako každoročne  
malé potešenie v podobe poukážok na nákup tovaru, ktoré ste obdržali 
do svojich staručkých rúk.  Je to poďakovanie za  vaše skúsenosti, po-
koru  a plnohodnotne prežitý doterajší život. V mene obecného úradu 
vám prajem pevné zdravie, veselú myseľ, spokojnosť a radosť vo vašich 
očiach. 

Bc. Silvia Krupová, referentka sociálnych vecí

   Chrípková sezóna sa začala prvého októbra a trvá do konca aprí-
la nasledujúceho roka. Jej priebeh bude ovplyvnený pandémiou 
ochorenia COVID-19. Ide o  obdobie, kedy epidemiológovia pred-
pokladajú postupný nárast chrípky a chrípke podobných ochorení. 
Chrípka a chrípke podobné ochorenia sú respiračné infekcie, ktoré 
majú podobné príznaky s COVID-19. A to bude situáciu komplikovať.

Ako sa chrániť pred chrípkou a COVID-19?
•	 dodržiavanie zásady ROR (rúško-odstup-ruky/dezinfekcia rúk),
•	 správne nasadené rúško na tvári (prekryté ústa a nosové dierky), 
•	 zachovanie dostatočného, min. dvojmetrového odstupu od iných 

ľudí, významne znižuje riziko doletu kvapôčok s vírusom priamo 
k vám,

•	 časté umývanie rúk mydlom a  teplou vodou a  dezinfekcia rúk 
prostriedkami na báze alkoholu,

•	 vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí,
•	 v  domácnosti i  na pracovisku pravidelne dezinfikujte povrchy, 

pracovné plochy a pomôcky čistiacimi prostriedkami s virucídnym 
účinkom,

•	 pravidelné a nárazové vetranie miestností.
 

Dá sa rozoznať chrípka a COVID-19 podľa príznakov?
   Väčšinou to nie je možné. Chrípku a COVID-19 spôsobujú rôzne vírusy, 
pričom príznaku sú podobné: horúčka nad 38 °C, suchý, dráždivý kašeľ 
(pri COVID-19 aj sťažené dýchanie),celková únava, slabosť. Z  ďalších 
niekedy nádcha, bolesť v  krku. Do istej miery odlišné príznaky sú 
bolesť hlavy, kĺbov a svalov (pri chrípke výrazné, pri COVID-19 prítom-
né niekedy). Hnačky, bolesť brucha, zvracanie sa pri chrípke nevysky-
tujú, pri COVID-19 niekedy, podobne ako strata čuchu, ktoré sú však 
zriedkavé u detí a ľudí viac ako 65-ročných. Definitívnu odpoveď, či má 
človek chrípku alebo COVID-19, môže dať len laboratórne vyšetrenie 
odobratej klinickej vzorky od pacienta.

 

Jedenkrát do roka, a pravidelne,
zapaľujem sviečky na cintoríne
pri spomienke na tých,
ktorí tu niekedy boli,
ktorých sme mali radi i milovali,
ale už nie sú medzi nami.

Ich strata stále bolí,
najmä ak veľmi skoro,
ale aj nečakane od nás odišli. 

Dušičkový večer,
keď mu aj počasie žičí,
je v svetle plápolajúcich sviečok
až romanticky krásny a milý.

A vtedy v tichom zamyslení,
spomínam a ďakujem.
Ale zároveň prosím o  odpustenie 

Ako postupovať, ak sa u vás prejavia vyššie uvedené príznaky?
•	 nechoďte do práce a nenavštevujte verejné miesta,
•	 choré deti nemajú byť v  škole ani u  starých rodičov, ktorí sú 

rizikovou skupinou,
•	 izolujte sa od ostatných,
•	 pri kašli si zakrývajte ústa a nos jednorazovou papierovou vreck-

ovkou a nie dlaňou, pričom použitú vreckovku následne zahoďte 
do koša,

•	 nechoďte za svojim ošetrujúcim lekárom osobne bez ohlásenia,
•	 vopred ho telefonicky kontaktujte a  informujte ho o  svojom 

zdravotnom stave,
•	 v prípade mimoriadnych zdravotných udalostí volajte priamo na 

číslo 155 a informujte dispečing, že môžete mať COVID-19.
 

Kedy je človek infekčný a hrozí, že nakazí 
ľudí vo svojom okolí?

   Vírus chrípky  i  nový koronavírus sa môžu prenášať z človeka na 
človeka skôr, ako sa u infikovaného objavia prvé príznaky ochorení. 
V prípade chrípky býva riziko šírenia nákazy najvyššie prvých päť až 
sedem dní po tom, čo sa u človeka objavia príznaky ochorenia. In-
fekčný však môže byť aj jeden deň pred príznakmi.
   V prípade nového koronavírusu je u ľudí náročnejšie stanoviť dobu 
infekčnosti. Osoby sú infekčné, aj keď nemajú príznaky. Vo väčšine 
prípadov býva človek nákazlivý dva dni pred príznakmi ochorenia 
a nákazu môže šíriť najmenej desať dní po tom, čo sa uňho objavili 
prvé príznaky COVID-19. 

 
Je možné naraz ochorieť na chrípku aj COVID-19?

   Áno, pri ochorení jedným vírusom sa dokonca zvyšuje 
pravdepodobnosť nakazenia ďalším infekčným ochorením. Oslabený 
organizmus je náchylnejší na ďalšie infekcie. 

Chrípková sezóna počas pandémie COVID-19

Jeseň života
zato,
že som nestihol mnoho vrátiť a vy-
konať,
aj za bolesti a nedorozumenia,
ba i krivdy a sklamania,
ktoré som im niekedy i  nechtiac 
spôsobil.

Hádam mi odpustili.
Veď som bol vtedy ešte mladý,
neskúsený a nemohúci
a život mi nedoprial na reparát čas.

Nuž, nech odpočívajú v pokoji.
Hoci už nie sú tu,
sú stále s nami a sú v nás. 

Jozef Ďuriš
November 2007

Novembrové zamyslenie
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Pri príležitosti 550. výročia predstavujeme 
osobnosti obce Valaská

Pán doktor Jozef Ďuriš
  Prišiel pracovať do Valaskej ako detský lekár v roku 
1968, kedy sa sem prisťahoval aj s  rodinkou. Pred-
tým pracoval na krátky čas v  Banskej Bystrici, chvíľu 
v  Brezne, a  potom 7 rokov v  Podbrezovej. Vo Valaskej 
odpracoval 40 rokov. S manželkou  Ruženou, tiež lekár-
kou /v Dojčenskom ústave Valaská/, vychovali dve deti, 
dcéru Zuzanu a syna Michala /známy herec/.  Keď do-
zrel čas, pribudli vnúčatá, Zuzka a Miško, neskôr aj prav-
núčik Lukáško. Z jeho rozprávania je zrejmé, že má rád 
deti, rád pomáha ľuďom, je bezkonfliktný človek,  jeho 
mottom je „Ži a nechaj žiť“, čo je aj mne veľmi blízke.

  Narodil sa 23. augusta 1934 v Plevníku  v blízkosti Považskej Bystrice, v dedinke obklope-
nej  krásnou prírodou. Spomeniem aspoň Manínsku Tiesňavu a  Súľovské Skaly. Gymnázium 
absolvoval v Žiline a Púchove, vysokú školu v Bratislave, odbor detský lekár. Na vojenčine bol 
na letisku v Prahe, ako vysokoškolák, na pol roka. Na vojenčinu má dobré spomienky. 

 V rozhovore ma zaujalo, že pochádza z gazdovskej rodiny, kde pri práci zmocnel a nemusel  
chodiť ani do posilňovne, ako dnes chodia mnohí mladí. Už od detstva rád hrával futbal. Na 
gymnáziu sa venoval gymnastike, najmä cvičeniu na bradlách a hrazde. Jeho rodina bola  ná-
božensky založená, čo bolo aj klauzulou na odchod z  gymnázia zo Žiliny do Púchova. Ako 
usilovný študent však všetko zvládol. Nikdy nebol v žiadnej politickej strane. Nepotreboval 
to. Jednoducho má rád ľudí a všetkým chcel po zdravotnej, aj tej ľudskej stránke pomáhať. 
Dnes už má svoje rôčky, vymieňali mu bedrové kĺby, takže chodí s pomocníčkami barličkami, 
ale je príjemné stretnúť sa s ním, porozprávať, lebo hlavu má bystrú, zmysel pre humor, veľa si 
pamätá a pozitívne rozmýšľa.

Milý pán doktor Ďuriš, želáme Vám, aby zdravie slúžilo a ešte veľa krásnych chvíľ 
v kruhu blízkych, priateľov. Ďakujeme za Vašu celoživotnú snahu pomáhať 

blížnym ako detský lekár, aj ako človek.

Rok 2020 sa nesie v znamení 550. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci. Pri tejto významnej 
príležitosti mali možnosť občania navrhnúť na 
ocenenie ľudí, ktorí zviditeľnili a reprezentova-
li  našu obec, chránili životy a majetky Valaš-
ťanov, dosahovali výborné športové výsledky, 
vychovávali mladú generáciu a  boli výnimoční 
vo svojej profesii. Nepozerali na svoj prospech 
a  pohodlie. Ich cesta bola mnohokrát ťažká 
a zložitá, no nevzdávali sa...
Všetky navrhnuté osobnosti sa predložili 
obecnému zastupiteľstvu, ktoré ich 16. sep-
tembra 2020  schválilo nasledovne:
I/ BERIE NA VEDOMIE
A/že starosta obce Valaská sa rozhodol v  súla-
de s § 36 Štatútu obce Valaská udeliť ocenenie 
CENA STAROSTU OBCE týmto jednotlivcom:
1/ Doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. 
2/ Mgr. Eva Hanková 
3/ Blažena Pastírová 
4/ Anna Gondová 
5/ Darina Felnerová 
6/ Terézia Poliaková 
 
B/ že starosta obce Valaská sa rozhodol v súla-
de s § 36 Štatútu obce Valaská udeliť ocenenie 
CENA STAROSTU OBCE IN MEMORIAM týmto 
jednotlivcom:
1/  Paula Simanová 

II/ UDEĽUJE
A/ V súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-
sov a § 35 Štatútu obce Valaská ocenenie CENA 
OBCE VALASKÁ týmto jednotlivcom:
1/ Mgr. Eva Kúdelková 
2/ Viera Zelenčíková  
3/ PaedDr. Dušan Sliačan 
4/ Peter Turňa 

B/ V  súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 
369/1990 o  obecnom zriadení v  znení neskor-
ších predpisov a § 35 Štatútu obce Valaská oce-
nenie CENA OBCE VALASKÁ IN MEMORIAM 
týmto jednotlivcom:
1/ Páter Alojz Kolmačka 
2/ Vdp. Anton Vačko, dekan 
3/ Mgr. Ján Weiss 

C/ V  súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 
369/1990 o  obecnom zriadení v  znení neskor-
ších predpisov a § 34 Štatútu obce Valaská oce-
nenie ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ týmto 
jednotlivcom:
1/ MUDr. Jozef Ďuriš 

D/ V  súlade s § 11 ods. 4 písm. o) zákona 
369/1990 o  obecnom zriadení v  znení neskor-
ších predpisov a § 34 Štatútu obce Valaská oce-
nenie ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ IN ME-
MORIAM týmto jednotlivcom:
1/  Andrej Zafka 
2/  Prof. MUDr. Ladislav Šimun, CSc. 

Ocenenie významných osobností sa uskutoční 
vtedy, keď nám to pandémia dovolí.  

Danka Králiková

Významné osobnosti 
našej obce

Pán doktor
Doslova a do písmena sa dá povedať o na-
šom detskom doktorovi pánovi MUDr. Joze-
fovi Ďurišovi. Počas svojho pôsobenia v našej 
obci sa stál naozaj rodinným lekárom. Po-
znal rodinné väzby, jednotlivých rodinných 
príslušníkov. Príchod do ambulancie každé-
mu dieťaťu a rodičom spríjemnil úsmevom 
a ľudským prístupom. Popýtal sa nielen na 
choré dieťa, ale aj na súrodencov a samozrej-
me aj rodičov. Poznal deti jednotlivých rodín 
doslova po mene. Na každé choré dieťatko 
mal čas. Dôkladne poobzeral, čo bolo treba. 
Liečil nielen liekmi, ale aj dobrou radou a po-
zitívnym prístupom. Celý  čas venoval svojej 
práci, ktorá bola aj jeho poslaním. Pán dok-
tor Ďuriš bol dobrým kamarátom viacerých 
rodín.  Cestou z práce sme sa mohli na neho 
obrátiť pre radu. Porozprával sa s každým, 
ktorých stretol. Ani vo svojom voľom čase ne-
odmietol ísť ku chorému.  Pán doktor pôsobil 
aj ako športový lekár. Môžem za seba a našu 
rodinu povedať, že sme mu  vďační za jeho 
prácu. Ďakujem Vám, pán doktor, Jožko Ďu-
riš za všetko a prajem Vám pevné zdravíčko. 
Čas nezastavíme  a s vekom chodia  aj choro-
by. Tak sa nám držte a prežite ešte veľa dní v 
pohode so svojimi najbližšími.

Blažena Pastírová

...
Jožko Ďuriš je jedna z medicínskych legiend 
Valaskej, po prof. Simanovi, hoci nebol rodák 
z Valaskej. Stretla som ho prvý krát v službe, 
ako začínajúca lekárka na detskom oddelení. 
Pripomínal mi v niečom môjho otca, ktorý je 
tiež lekár. Bolo to možno osudové, lebo si ma 
vybral za nástupkyňu v jeho ambulancií, keď 
odchádzal do dôchodku. Mal veľmi rád svo-
ju prácu, mal autoritu, staral sa o niekoľko 
generácii v obci. Pri stretnutiach mi rozprá-
val o začiatkoch budovania siete detských 
ambulancií. Bolo to náročné. Jeho výhodou 
bolo, že bol športovo založený a často musel 
prejsť mnoho kilometrov na bicykli za ma-
lými pacientami. Robil aj športového lekára 
futbalistom. Bol ochotný poradiť, pomôcť aj 
po ordinačných hodinách.
V kalendári má zapísané dátumy sviatkov 
svojich priateľov, na ktorých nikdy nezabúda 
a ženám vždy  nosí kvety.
Miluje poéziu a aj sám písal básne. Niektoré 
mi daroval...

MUDr. Auxtová
...

Náš pán doktor!
Neviem, či by som mohol začať krajším 
oslovením, ak chcem  uviesť úvahu, či esej 

Dokončenie na str. 6
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Počas leta sme nelenili a dokončili sme prá-
ce po aglomerácii - odkanalizovaní obce. Vy-
asfaltovali sme v materskej časti obce ulice 
Záhradná, Javorová a časť Vladislava Valacha. 
V časti Piesok ulice Mierová a Robotnícka. 
Vyasfaltovalo sa parkovisko pred ZUŠ. Tak-
tiež sme opravili niektoré výtlky a nerovnos-
ti v obci, ako aj chodník na ulici Októbrovej. 
Opravili sme a prerobili na solárne nabíjanie 
meracie zariadenie na ceste 1. triedy. V obci 
sa osadili dopravné zrkadlá na uliciach Par-
tizánska pri cintoríne, na križovatke ulíc Par-
tizánska a Októbrová, ako aj na ulici Tehelná 
pre prehľadnejšie vychádzanie vozidiel. V 
materskej časti sme osadili dopravné zrkadlá 
na ulici Cesta osloboditeľov zo Suchej doliny. 

 Nuž, vo Valaskej žili a aj žijú mnohé osobnosti, na ktoré by sme nemali zabúdať a ktoré by 
si zaslúžili miesto v pamätnej izbe/len by musela byť trochu väčšia/. Nemusia byť len rodákmi 
z Valaskej, ale aj takí, ktorí sa do Valaskej prisťahovali, veľa pre obec urobili a nezištne pomáhali 
ľuďom, jedno či boli z materskej časti obce, Piesku alebo zo sídliska. Tak aspoň takto, pri prí-
ležitosti výročia našej obce si pripomeňme, osviežme v pamäti ľudí - osobnosti, ktorých sme 
poznali, či poznáme, ktorí žijú, žili medzi nami a mnohí už opustili tento svet. Všetkým patrí 
úprimné poďakovanie. O mnohých ani nevieme. 
 Zvlášť teraz, vo zvláštnom a nepríjemnom období korony, kedy sa vyfarbujú naše charak-
tery/nielen príroda/ a preveruje naša disciplinovanosť, sila, odvaha obstáť v skúške, by sme sa 
mali  správať zodpovedne. Týka sa to nielen správnych rozhodnutí obecného úradu, personálu 
v obchodoch, v zdravotníctve, školstve, v iných zariadeniach, ale nás všetkých, malých, veľ-
kých, mladších, starších občanov Valaskej. Zaželajme si, aby sme toto náročné obdobie všetci 
statočne zvládli.
  Každému, kto robí to, čo má, ako najlepšie vie, nezištne, nielen pre seba, ale aj pre 
druhých, s  ohľadom na životné prostredie a  pre budúcnosť našich potomkov, každému 
patrí uznanie a vďaka. S úctou sa pre nimi skláňam.

M. Pacerová

Pomáhať, pomáhať deťom, dospelým, sebe,
všetkým ľuďom, ktorí potrebujú zdravotnú 

pomoc.
Chcú byť našimi radcami, pomocníkmi,

chcú byť ľuďmi na pravom mieste.
Veď zdravie je to najcennejšie pod slnkom.

 Ide ruka v ruke s láskou,
poznávaním tajomstva života a smrti.

Lekári tiel aj duší.
Páni doktori, s tímom zdravotných sestier,

ako s rojom anjelov.
Starajú sa o naše zdravie,

navracajú život

 alebo s láskou odprevádzajú na cestu tam,
kde by už nemal prebývať smútok, žiaľ.

Nijaká bolesť nenájde tam miesto,
iba ak, človek na zemi nežil tak,

ako podľa zákonov života žiť mal.
No aj vtedy môže pomôcť úprimná ľútosť 

nad svojimi činmi
a vrúcne modlitby blízkych.

Vďaka vám, lekári, zdravotné sestry, zdra-
votnícky personál.

Za ľudskosť, snahu nezištne pomáhať 
druhým,

v čase choroby na tele, či na duši.

L E K Á R I

Čo sme od leta urobili v našej Valaskej
V časti Piesok pre bezpečnejšie vychádza-
nia vozidiel občanov na ulici Strojárenská z 
bytového domu pri bývalej učňovke SOU. V 
časti Piesok sme opravili a odvodnili studnič-
ku na ulici Robotníckej, a tým sme odstránili 
zamokanie rodinných domov. V areáli školy 

sme pred začiatkom školského roka pripravili 
areál pre našich žiakov a opravili oplotenie na 
basketbalovom ihrisku, po dodaní prvkov vy-
meníme basketbalovú dosku s novým košom. 
Pripravujeme ďalšie práce, v ktorých následne 
budeme  pokračovať.
Na konci by som chcel poďakovať našim tech-
nickým službám za vykonanie väčšiny týchto 
prác. 

Mgr. Peter Jenča  

o človeku, s ktorým sú naše osudy - osudy 
Valašťanov spájané od narodenia až do do-
spelosti. Nie jednej, ale troch generácií. Veru 
toľko občanov prešlo rukami MUDr. Jozefa 
Ďuriša za viac ako päť desiatok rokov, po-
čas ktorých vykonával funkciu detského le-
kára - pediatra v našej obci.
Nakoľko sme priatelia a veľa rokov sa po-
známe, dovolím si byť osobnejší a možno 
až familiárnejší. Hovoriť o Hippokratovej 
prísahe ponechám odborníkom, aj keď 
viem, že si sa ju snažil napĺňať do posledné-
ho písmena.
Dovoľ, Jozef, vyzdvihnúť osobnostný, etický 
a morálny profil, ktorým bol naplnený pra-
covný a osobný život. Bol si vzorom v práci, 
usmerňoval si pri výchove mladé mamičky, 
úzko si spolupracoval s vedením škôl v obci, 
významná bola tvoja osvetová činnosť pri 
práci s mladými ľuďmi. Značný kus práce si 
odviedol aj medzi našimi rómskymi spolu-
občanmi pri upevňovaní základných hygie-
nických návykov a odbúravaní záškoláctva 
u školopovinných detí.
Vedenie obce sa rozhodlo pri 550. výročí za-
loženia obce vyzdvihnúť tvoj naozaj plodne 
prežitý život a spomenúť si na teba, keď aj 
zdravotne hendikepovaný prežívaš svoju 
jeseň života. Hrdo sa hlásim k tomu, že aj 
ja môžem aspoň v týchto riadkoch vyslo-
viť veľké poďakovanie za všetko, čo si pre 
našich občanov urobil a do ďalších rokov,  
Jozef, živio!

PaedDr. Dušan Sliačan
...

MUDr. Jozef Ďuriš po celý svoj pracovný ži-
vot dokazoval svojim prístupom k deťom a 
ľuďom Hippokratovu prísahu, ktorú mal vo 
svojom srdci. Bol prvý detský lekár vo Va-
laskej. Mladý človek, ktorý mal svoje plány 
na svoj ďalší postup. Dostal sa do jedného 
z najväčších obvodov v okrese ( v tej dobe 
2.000 detí do 15 rokov).Svoju prácu vykoná-
val poctivo a s láskou. Bol vždy v práci o 7:00 
a my – sestry (v tej dobe 3) sme roznášali 
deti do jaslí a škôlok. Vedel dobre zorgani-
zovať prácu, očkovanie, poradne a všetko s 
pokojom kľudom a rozvahou. 
Na detskú ambulanciu som prišla ako 19 – 
ročný zajac a mala som veľkú trému, naprí-
klad pred odbermi. Dostala som upokojenie 
„ Nebojte sa my to zvládneme“. A zvládli 
sme to. 
Všetky problémy, aj tie, ktoré sa na 100% 
nepodarili, vedel vyriešiť v pokoji jemu 
vlastným. Dokázal sa vcítiť aj do problé-
mov, ktoré nesúviseli s našim povolaním. 
Vždy bol ochotný prísť k pacientovi – dieťa-
ťu aj v noci a nedal najavo negatívnu emó-
ciu. Jeho povolanie bolo záslužnou prácou 
a bral ju ako službu ľuďom. Pre mnohých z 
nás je a ostane človekom s veľkým Č. 

Jarmila Srnková

Dokončenie zo str. 5
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S  príchodom druhej vlny pandémie COVID-19 pre nás začali opäť 
platiť veľmi prísne opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia, dezinfekcie 
a pod., preto úvodom tohto článku chcem poprosiť všetkých našich 
spoluobčanov, aby boli zhovievaví a aby zbytočne nevystavovali na-
šich zamestnancov riziku.
Aj počas tohto náročného obdobia sa snažíme, aby naša obec vyze-
rala čo najlepšie, preto spoločne s  našimi aktivačnými pracovníkmi 
dennodenne čistíme verejné priestory a taktiež aj rôznymi terénnymi 
úpravami ich zveľaďujeme. Čerstvým príkladom môžu byť plochy na 
uliciach Partizánska či Záhradná, kde sme sa museli v prvom rade zba-
viť rôznorodého odpadu, ktorý tam vyhádzali nezodpovední občania. 
Nasledoval výrez náletových drevín, navozenie preosiatej zeminy 
a nakoniec ručné úpravy terénu. 
Iste ste si všimli, že za posledné mesiace sa intenzívne venujeme nie-
len výmene stĺpov verejného osvetlenia, ale aj asfaltovaniu miestnych 
komunikácií, kde sa v  rámci našich schopností a  možností snažíme, 
aby pre šoférov nebola jazda po našej obci nepríjemná.
Jeden z mnohých našich projektov je aj oprava schodiska od železnič-
nej trate smerom ku kostolu. Aj keď nepriazeň počasia nám mnoho-
krát bráni pracovať, snažíme sa, aby sme práce ukončili do Sviatku 
všetkých svätých. Veríme, že novo opravené schodisko poteší všet-
kých a že nám bude slúžiť ešte veľa rokov.
Okrem bežných činností a plánovaných projektov nás zamestnáva aj 
množstvo havárií, ktoré sa snažíme odstraňovať v čo najkratšom čase. 
Ide napríklad o  poruchy verejného osvetlenia a  rozhlasu, upchatú 
kanalizáciu či havárie na vodovodoch.  Asi najzávažnejšia havária za 
posledné obdobie bol poškodený propeller na obecnej čističke od-
padových vôd,  ktorý slúži na okysličovanie baktérií. Zub času mu už 
nedovolil ďalej pracovať, a tak musel prejsť kompletnou generálkou.
Ako iste všetci viete, v nemalej miere sa venujeme aj koseniu verej-
ných priestranstiev a  orezávaniu drevín. Za  posledných 5 mesiacov 
sme spracovali približne 400 ton biologického odpadu, ktorý nám 

TECHNICKÉ SLUŽBY
VALASKÁ

TECHNICKÉ
SLUŽBY
VALASKÁ

INFORMUJÚ

vďaka jeho spracovávaniu na obecnom kompostovisku poslúži v bu-
dúcom roku.
Samozrejme nezabúdame ani na plánovanie činnosti pre budúci rok. 
Máme množstvo projektov, ktoré chceme realizovať. No asi jeden 
z  najdôležitejších bude pokračovanie vo výmene stĺpov verejného 
osvetlenia a rozhlasu. Preto sa už teraz pomaly pripravujeme, naprí-
klad nákupom nových stĺpov či opravou tých starých, ale takisto po-
maly vyberáme miesta na výmenu, kde je potrebné dať vytýčiť inži-
nierske siete, aby sme si v budúcom roku prácu urýchlili. 

Michal Lengyel
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa po prvýkrát v histórii Slo-

venska vykonáva  bez účasti obyvateľov s využitím existujúcich 

registrov. Sčítaním je poverená obec.

Štatistický úrad Slovenskej republiky,  podľa §24 písm. h) zákona č. 

223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov,  v roku 2021 realizuje podľa nového koncep-

tu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení ad-

ministratívnej záťaže obyvateľov sčítanie obyvateľov, domov a bytov.  

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či 

sú obývané alebo neobývané, a iné obývané obydlia, ktoré sú obýva-

né k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Sčítanie domov a bytov pre-

bieha  výlučne elektronickou formou,  pomocou Elektronického 

systému pre sčítanie domov a  bytov.  Elektronický systém pre sčí-

tanie domov a bytov má obec k dispozícii počas celej doby sčítania. 

Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálny-

mi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria 

základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, 

priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach. Sčíta-

nie domov a bytov bude prebiehať do 12.02.2021.     

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v  termíne od 15.02.2021 do 

31.03.2021. Po prvý raz výlučne elektronicky na kontaktnom mieste 

alebo s asistovanou službou.

   Mgr. Alena Neuzerová

SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV
Nebojte sa sčítania,
pomôže aj vám.

Toto sčítanie bude iné:

www.scitanie.sk

Integrované

Elektronické

Územná príprava bude bez činností obcí

efektívne využijeme existujúce zdroje údajov

znížime tak administratívnu záťaž obyvateľstva

úplne bez použitia papierových formulárov

zlepšíme tak environmentálny profil sčítania

použijeme existujúce administratívne zdroje údajov, obce poskytnú len 

súčinnosť pri identifikácii neštandardných obývaných obydlí

zvýšime harmonizáciu údajov v rôznych zdrojoch

Sčítanie sa realizuje na celom svete. Výsledky sčítania výrazne pomôžu aj 

mestám a obciam. Sčítanie vytvára súbor hodnotných a nenahraditeľných 

informácií dostupných širokej verejnosti a úradom.

SČÍTANIE
DOMOV A BYTOV

∑

=

Sčítanie domov a bytov prebehne
v čase od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, 
bez účasti obyvateľov.

Na účely sčítania domov
a bytov budú využité:

dostupné štatistické údaje ŠÚ SR (sčítanie 2011, príp. sčítanie 2001 a iné)

administratívne zdroje údajov (register adries, kataster nehnuteľností,  

ZBGIS atď.)

existujúce evidencie v obci (daňová evidencia, kolaudačné rozhodnutia, 

stavebné povolenia atď.)

údaje, ktoré majú k dispozícii správcovia bytových domov a správcovské 

spoločnosti

Sčítanie domov a bytov sa bude realizovať prostredníctvom portálu ŠÚ SR.

Na každý problém existuje riešenie - poskytneme  

vám podporu našich regionálnych štatistikov.

OBEC VALASKÁ INFORMUJE
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PÁNOVI FARÁROVI
Už dvojaká pohroma na nás sa tu valí, nielen koronavírus, ale aj kňaza nám vzali. 
V jednu nedeľu tá smutná správa, že náš pán farár sa prekladá,
pokazila sviatočný deň, prečo nám ho berú, prečo len?
Či slnko bude a či dážď , smutno je v duši, smutno je v nás. 
Smutní sme všetci z farnosti, smutný je každý, kto dobrého kňaza ctí. 
K Pánu Bohu približoval a pre večnosť pripravoval, ako starostlivý otec, tak sa o farníkov staral.
Nejedno srdce sa ľútosťou zachvelo, keď sa tú smutnú novinu dozvedelo.
Ďakujeme, že ste sa o nás príkladne starali, dobré rady, nádej a požehnanie dávali.
Za všetko dobré, čo ste pre nás vykonali, nech Vás Pán Boh odmení zdravím – radosťami.
Duch svätý osvecuje, naďalej k príkladnej práci usmerňuje.
A Panna Mária stále bdie nad Vami, veď ste nás k jej úcte ustavične privádzali.
V modlitbách si na Vás spomínať budeme, sme tu ako siroty, smutné opustené.
Pán Boh Vás ochraňuj, daj zdravia, radosti, aby ste vždy žili v pokoji, v hojnosti, veľa dobrých ľudí 
vôkol seba mali, útechu a nádej ďalej rozdávali. Veľa šťastných rokov zo srdca prajeme, Božiu po-
moc a ochranu vyprosujeme .

Toto napísala jedna pani farníčka. 

Áno, všetko má svoj čas, je čas príchodu 
a  je aj čas rozlúčenia. A  tak ako blesk z  jas-
ného neba prišla aj pre nás nepríjemná, ne-
úprosná a  nekompromisná správa, že náš 
duchovný otec Roman po takmer desaťroč-
nom pôsobení v  našej farnosti z  rozhodnutia 
Biskupského úradu v  Rožňave končí svoju 
pastoračnú činnosť v našej farnosti.  Ťažko sa 
hľadajú slová na rozlúčku a  poďakovania za 
všetku obetavosť a námahu. Dovoľte mi preto 
v mene veriacich tejto farnosti, pri tejto mi-
moriadnej udalosti napísať týchto  pár slov. 
Francúzsky spisovateľ Lamartin dal na otázku: 
„Kto je tento človek?“, túto odpoveď: ,,V každej 
farnosti žije človek, alebo aj viacerí, ktorý nemá 
rodinu, a predsa patrí do rodiny celého sveta. 
Bez neho nie je možné sa narodiť ani umrieť. 
Žehná kolísku i truhlu,  manželstvo i katafalk. Pri 
jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie ta-
jomstvá. Pred ním vylievajú svoje slzy. Je člove-
kom, ktorého slovo padá do srdca s váhou Božej 
autority a preniká duše silou viery. Kto je tento 
človek?  Je to kňaz!  Nikto nie je schopný preu-
kázať ľudstvu väčšie dobro ako skutočný  kňaz.“ 
A teraz teda, čím je pre nás kňaz? Spojujúcim 

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, 

                      každé úsilie pod nebom... Kaz 3,1

článkom medzi Stvoriteľovou všemohúcnos-
ťou a biedou stvorenia v jednom. Tým, ktorý 
viaže a rozväzuje. Tým, ktorý keď ma rozhrešil, 
kladie mi do úst Hostiu. Čo od neho očakáva-
me? Dáva nám Krista zo svojej moci, ukazu-
je nám ho v bolestných tajomstvách. Vedie           
a usmerňuje nás, je láskavý, ale aj prísny. Po-
volanie kňaza je ťažké, ale v dnešnom svete 
veľmi potrebné. Veď kto iný nám prináša Pána 
na oltár, aby nás uzdravoval, očisťoval a tešil? 
Život kňaza je neprestajná obeta. Možno sa len 
hlboko skloniť pred týmito mužmi, ktorí sa bez 
prestania podujímajú na túto službu. Bez pre-
stania sa vymieňajú z pokolenia na pokolenie. 
Väčšina z nich dvíha tento kríž bez reptania až 
do samého konca. V kňazovi však nemožno 
hľadať nadčloveka.
A čo my, veriaci? Čím sa im odsluhujeme? 

Dnešný človek neľútostne tlačí na svojich du-
chovných. Často skĺzneme aj do ohovárania, 
nespokojnosti a nelásky, osočovania a vymýš-
ľania nezmyselných sťažností, či anonymov.   
V dennom zhone si málo uvedomujeme mi-
losti, ktorými nás Pán Boh požehnáva pro-
stredníctvom kňazov.
Drahý náš duchovný otec Roman, prosíme o 
Vaše odpustenie.
Vďaka za všetko, čo ste pre nás urobili, čím ste 
a čo ste nám dávali a odovzdali. Vyslovuje-
me úprimné Pán Boh odplať za Vašu kňazskú 
službu v  našej farnosti, povzbudzujúce slová, 
presvedčenie k  obeti, za vysluhovanie svia-
tostí, za všetky odslúžené sväté omše, no aj za 
vľúdnosť, láskavosť a milý úsmev. Nech Vám to 
náš Nebeský Otec mnohonásobne vynahradí. 
Ďakujeme za Vašu obrovskú starostlivosť o nás, 
o našu farnosť. 
Do ďalšej kňazskej služby v novej farnosti Vám 
z úprimného srdca vyprosujeme, nech Vás Pán 
Boh sprevádza svojimi milosťami, nech Vám 
dá pevné zdravie a dary Ducha Svätého, aby 
ste boli hodný stáť bez úhony pred Pánovým 
oltárom, hlásať evanjelium o Božom kráľov-

stve, posväcovať a obnovovať Vám zverený 
Boží ľud. Nech Vás naďalej ochraňuje naša 
nebeská Matka Panna Mária, kráľovná kňazov. 
Mnohí si až príliš neskoro uvedomíme, že aký  
je to Boží dar, keď máme medzi sebou kňaza.

S úctou a láskou veriaci farnosti 
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   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 11. 
júna 2020  „Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej 
školy“. V  spolupráci s  pani riaditeľkou Mgr. Piliarovou som pripravil 
žiadosť, aby sa tento projekt zrealizoval aj na našej škole – podarilo sa 
a tak od 17. do 21. 8. 2020 a dvanásť odvážlivcov zažilo čaro skúmania, 
bádania, hľadania, zisťovania a spoznávania nášho regiónu. 
 
   Poďme pekne po poriadku. Pondelok patril chemickým pokusom, 
experimentom a  tiež aj tvorivým aktivitám prostredníctvom 
interaktívnej tabule zameraným na predmet biológia. V  utorok sme 
navštívili Hutnícky skanzen na Skalke, kde nás veľmi pútavo sprevádzal 
pán Milan Štéc, následne sme sa presunuli na Zbojská, kde sme si 
spoločne prešli náučný chodník zbojníka Jakuba Surovca, ktorého 
súčasťou boli aj 2 jaskyne, Čertov viadukt, PR Čertova dolina. Potom 
sme sa najedli na salaši Zbojská. V  stredu sme boli na Polomskom 
očku a  prešli sme si novovybudovaný náučný chodník Vôlchovô. 
Žiaľ, počasie nám veľmi neprialo. Štvrtok patril výletu cez Trangošku 
k Jaskyniam mŕtvych netopierov, kde nás sprevádzal náš bývalý žiak 
Martin Kurek. Piatok bol posledný deň, kedy sme opätovne skúmali, 
bádali a  spoznávali čaro predmetu chémia rôznymi experimentmi. 
Letnú školu sme ukončili spoločným obedom v  priestoroch 
reštaurácie Perla Gastro a milým prekvapením vo forme koláčikov od 
pani Trangošovej. 

Čo povedali účastníci na letnú školu?
Splnila letná škola tvoje očakávania? Všetkých 12 detí odpovedalo 
kladne.
Odporučil by si letnú školu aj svojim spolužiakom? Všetkých 12 detí 
odpovedalo kladne.
Čo sa ti počas celého týždňa najviac páčilo na letnej škole? Väčšina detí 
odpovedala, že výlety, najmä Jaskyňa mŕtvych netopierov, ale aj rôzne 
chemické pokusy.
Bolo niečo, čo sa ti na letnej škole nepáčilo, vadilo, či prekážalo? 
Cestovanie autobusom, dážď na Polomskom očku. 

Kto vlastne bol účastníkom letnej školy 2020? Ninka Trangošová, 
Alex Boroš, Gabriel Pacera, Adam Švec, Alex Predajniansky, Adam 
Lenčo, Martin Sepeši, Filip Bella, Jaroslav Laššák, Samuel Nitka, Ján 
Sebastián Vilhan, Florián Pacera.   

Čo dodať na záver? 
Chcem poďakovať všetkým, ktorí boli nápomocní myšlienke letnej 
školy. Som rád, že som prijal túto výzvu, mňa osobne obohatila 
a dodala mi ďalšie zaujímavé, netradičné pedagogické skúsenosti. 

PaedDr. Matúš Magera
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Začiatok školského roka máme úspešne za 
sebou. Nové deti si veľmi rýchlo zvykli na ma-
terskú školu, aj keď ojedinele ešte zaznie det-
ský plač, nie je taký intenzívny, ako v prvých 
septembrových dňoch. 
Keďže stále pretrváva obdobie korony a  zdá 
sa, že oveľa intenzívnejšie, ako to bolo v prvej 
vlne, museli sme pred otvorením prevádz-
ky uskutočniť veľmi dôkladnú dezinfekciu 
priestorov materskej školy a zabezpečiť prís-
ne hygienicko-epidemiologické opatrenia. 
Opatrenia sa neustále menia priamo úmer-
ne k  narastajúcim prípadom ochorenia  CO-
VID-19. Prvý raz sme neuskutočnili celoškol-
ské zasadnutie ZRPŠ, ale zvolili sme formu 
triednych stretnutí, na ktorých sme rodičov 
informovali o všetkých dôležitých skutočnos-
tiach a   sprísnených podmienkach, ktoré je 
potrebné v materskej škole dodržiavať. 
Deti väčšiu časť dňa trávia vo svojich triedach, 
s  kamarátmi z  iných tried sa nestretávajú, 
kontakty s nimi im chýbajú. Majú svoje rúška, 
ktoré si zakladajú v prípade, že musia opustiť  
triedu. Výchovno-vzdelávaciu činnosť sa sna-
žíme uskutočňovať na  čerstvom vzduchu, ak 
nám počasie praje. Nie je to jednoduchá situ-
ácia pre nikoho z nás, ale zvládame ju. Deti sú 
nám v mnohom príkladom, pretože sú disci-
plinované a správajú sa zodpovedne k sebe, 
ale aj k svojim kamarátom.
Veľmi nás mrzí, že sme museli zrušiť všetky za-
ujímavé aktivity, na ktoré sme boli zvyknutí. 
Nesporne k nim patria posedenia so starými 
rodičmi pri  príležitosti Mesiaca úcty k  star-
ším, ktorí teraz našu materskú školu nemôžu 
navštíviť. Ale nezabúdame na nich. Vedieme 
s deťmi rozhovory o  starých rodičoch  a sna-
žíme sa o to, aby vedeli, že  ich láska k nim je 
nekonečná a naopak, ony sú pre svojich sta-
rých rodičov nevyčerpanou energiou. Určite 
sa potešili darčeku od  vnúčat s  venovaním 

Zo života materskej školy
a  prianím zdravia, ktoré je pre nás všetkých 
teraz najväčšou prioritou.  Keďže stretnutia 
nie sú možné, ani našich dôchodcov, ktorí 
sa pravidelne stretávajú v  KD, sme nemohli 
pozdraviť.  Že sú pre 
nás dôležití, deti už 
vedia, a preto im pri-
pravili milé darčeky, 
ktoré im odovzdala 
v mene detí pani uči-
teľka.
Súťaž o  najkrajšiu 
tekvicu sme tiež 
zrušili, pretože platí 
prísny zákaz nosenia 
nielen hračiek do 
materskej školy, ale 
aj akýchkoľvek iných 
predmetov a  vecí 
z  domu. Urobili sme 
si medzitriednu 
súťaž o  najkrajšiu 

tekvicu. Na vyrezávaní a  zdobení tekvíc sa 
spolupodieľali všetky deti spolu s pani učiteľ-
kami. Všetky si zaslúžia uznanie, boli nápadité 
a krásne.
Obľúbenú šarkaniádu sme uskutočnili v kaž-
dej triede len s  jedným šarkanom, aby sme 
opäť neporušili zákaz nosenia cudzích pred-

metov a  vecí do ma-
terskej školy.  Nebola 
to taká paráda, ako 
keď sa zišla skoro celá 
škôlka a  každý chcel 
predviesť  svojho šar-
kana, ale deti mali 
veľkú radosť.  Tešili sa 
hlavne z  toho, že šar-
kan vzlietol a  držal sa 
dosť dlho vo vzduchu. 
Snáď o  rok to bude 
lepšie, veselšie, fareb-
nejšie.
V  zelenej triede si 
deti  s  pani učiteľka-
mi piekli gaštany. Ich 

nezameniteľná vôňa sa šírila celou materskou 
školou a nám ostatným sa zbiehali slinky pri 
pomyslení, že ich nemôžeme hneď ochutnať. 
Nakoniec sa ochutnávka uskutočnila, musíme 
povedať, že chutili skvele.
A sú tu jesenné prázdniny. Niektoré deti ostali 
doma so staršími súrodencami, iné boli v ma-
terskej škole. Pre tie sme si pripravili veselé 
jesenné šantenie v  lístí, divadielko O  troch 
prasiatkach a  mnohé iné zaujímavé aktivity. 
Deti získali množstvo nových informácií o je-
seni, plodoch jesene, o  počasí, ale aj o  tom, 
ako je potrebné sa obliekať v tomto ročnom 
období, aké práce sa robia na jeseň v záhra-
dách a vytvorili  krásne výtvarné práce, ktoré 
zdobia interiér  materskej školy. 
Život v našej materskej škole pokračuje v bež-
nom režime a  my pevne veríme, že všetko 
zlé sa  nám zďaleka vyhne. Veď je v nej toľko 
úžasných malých a  milých bytostí, ktoré si 
zaslúžia prežívať svoje bezstarostné detstvo  
v materskej škole, kde vládne  veselý  smiech, 
radosť a hlavne zdravie. 

Mgr. Iveta Babčanová, riaditeľka MŠ
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   Hoci sa Európsky deň jazykov slávi 26. sep-
tembra, my sme si ho pripomenuli na našej 
škole o niečo skôr, a to 10. septembra.
   Deň sme odštartovali reláciou o Európskom 
dni jazykov, jeho histórii a vzniku. Každá trieda 
obdržala kvíz, ktorého otázky musela vypraco-
vať.  
   Všetkých desať  tried 2. stupňa potom vyrá-
balo projekty vo forme plagátov o štátoch, 
ktoré si žiaci sami vybrali. Výber sa vo viacerých 
triedach odvíjal od toho, ku ktorej krajine žiaci 
jednotlivých tried alebo ich triedni učitelia in-
klinujú, niekde možno zavážil aj pôvod niekto-
rých žiakov v triede. 
   Žijeme v dobe, kedy sa vzhľadom na medzi-
národnú situáciu, spojenú s migráciou, musí-

... na úvod
Už niekoľko rokov funguje projekt 
EXZU ako otvorená skupina absol-
ventov, bývalých žiakov a priateľov 
Výtvarného odboru ZUŠ-Valaská. 
Od jesene 2017, kedy sme urobili 
prvú výstavu pod názvom „Krajina“, 
môžu vždy dvakrát v roku návštev-
níci Domu kultúry vo Valaskej vidieť 
výber z tvorby výnimočných au-
torov. Sú to ľudia, ktorí kedysi boli 
súčasťou nášho výtvarníckeho sveta 
Zušky, a aj po svojom odchode do 
blízkeho či vzdialeného sveta ostali 
srdcom tu, vo Valaskej. Zároveň to 
boli vždy výstavy, kde sa k nám pri-
dali svojím talentom aj naši priatelia 
z okolia a rovnako aj oni obohatili 
návštevníkov výstav hĺbkou svojej 
tvorby.  Napriek zložitosti doby a 
veľkej neistote v organizovaní kul-

Európsky deň jazykov

me oboznamovať s inými jazykmi a kultúrami v 
oveľa širšom meradle ako v minulosti! A nielen 
to. Inakosť treba nielen vnímať a spoznať, ale 
naučiť sa ju akceptovať a tolerovať, aby sa stala 
pre nás obohatením a rozšírila obzory nášho 
poznania. A práve Európsky deň jazykov je 
ideálnou príležitosťou na prezentáciu inakos-
ti a pestrosti. Štáty ako Španielsko, Taliansko, 
Francúzsko, Rusko, Veľká Británia, Maďarsko, 
Poľsko, Česko, Nemecko a ich jazyky, ale i rusín-
sky a rómsky jazyk v podaní našich šikovných 
a tvorivých žiakov „ožili“ farbami, zvukmi, ba 
dokonca chuťami i vôňami. 
Každá trieda na plagátoch predstavila „svoj“ 
štát. Na základe informácií, ktoré zhromaždili 
prevažne z internetu, oboznámili ostatných 

so stručnou históriou, vedeckými, kultúrnymi, 
politickými a športovými osobnosťami štátov, 
predstavili zvyky, tradície a kultúru.
   Dozvedeli sme sa niečo aj o pôvode jazykov, 
do ktorej jazykovej rodiny sú začlenené, ako 
znejú najfrekventovanejšie slová  a frázy, ale i 
krátke texty, piesne, ba i slová hymny. Na pla-
gátoch nechýbali pestré vlajky a mapky pre 
názornejšiu predstavu, obrázky pamätihod-
ností a prírodných dominánt. Aby bolo naše 
oboznámenie sa so štátmi komplexnejšie, žiaci 
mohli na vyučovaní ochutnať alebo si vlastno-
ručne  pripraviť typické národné jedlá a špecia-
lity. Niektoré triedy sa priblížili koloritu krajiny i 
svojím oblečením a typickými predmetmi cha-
rakterizujúcimi príslušnú krajinu, ktoré si v trie-
dach vystavili.  Všetci sme si tento deň užili a 
dozvedeli sme sa veľa nového.
   Plagáty sú vystavené na chodbe na prízemí  
nielen na jej skrášlenie, ale všetci budú mať 
možnosť obzrieť si ich a vstrebať informácie 
podrobnejšie. 

Mgr. Denisa Maťovčíková

Pozvánka na výstavu
túry sme sa rozhodli, že urobíme 
všetko preto, aby aj tento rok bol v 
priestoroch domu kultúry priestor 
pre ľudí hľadajúcich krásu.

Výstavu venujeme Valaskej
Hlavným cieľom bolo od začiatku 
roka dať čo najviac energie do toho, 
aby v rámci osláv 550.výročia obce 
bola v jesenných mesiacoch veľko-
lepá výstava venovaná obci a jej veľ-
kému výročiu... spojiť sily aktuálnych 
žiakov výtvarného odboru a členov 
spoločenstva tak, aby dielo, ktoré 
vznikne, bolo vzácnou súčasťou 
osláv. Ako plynuli mesiace ponúka-
júce skôr prekážky než možnosti, 
bolo jasné, že nič nebude tak, ako 
sme si mysleli, no o to viac sme videli 
zmysel v snahe pokračovať a dotiah-
nuť dielo do konca. Pôvodný zámer 
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byť súčasťou veľkej jesennej mozai-
ky osláv obce sa postupne zmenil v 
snahu vytrvať, vedomí si toho, že to, 
čo vytvoríme, bude jednou z mála 
na jeseň plánovaných vecí, ktoré 
navzdory súčasnej nepriazni vôbec 
budú.  Predovšetkým letné mesiace 
sme tak strávili niekedy pred maliar-
skym plátnom v ateliéri, inokedy v 
teréne s paletou či fotoaparátom 
v ruke, a každý tým, čo mu je najbliž-
šie, sme prispeli k spoločnému dielu.
Ani naši súčasní žiaci neostali v tejto 

snahe bokom.  Dva letné výlety na 
Lipovú, kde sme strávili pekný čas 
maľovania v  plenéri, a rovnako tri 
workšopy zamerané na prácu s cí-
nom v malej plastike boli veľmi prí-
jemným časom, kde nám spoločne 
zároveň vzniklo mnohé pekné, čo 
návštevník môže na aktuálnej výsta-
ve vidieť. 

Predstavujeme vám Valaskú naši-
mi očami (o premenách a hľadaní 

Genia loci)
Pod názvom „Genius loci“ sme pred 
dvoma rokmi uviedli našu prvú vý-
stavu o Valaskej. Od toho názvu by 
som sa asi odrazil aj tentokrát, pre-
tože pre pochopenie našej cesty mi-
nulosťou a prítomnosťou Valaskej je 
kľúčový.  V mytológii dávneho Ríma 
bol „Genius loci“ duchom miesta.  
Bol ochrancom pokoja domu, patró-
nom miesta a zárukou toho, že tam 
ostane dobro a požehnanie. 
… je to duch miesta... dnes už síce 
nie mytologická bytosť zosobnená v 
podobe hada, ale skôr pocit... zvlášt-
na nevysvetliteľná emócia.  Je to to 
zvláštne, neopísateľné a neucho-
piteľné, čo z daného miesta robí 
priestor, kam sa túžime vrátiť. Je to 
dôvod, prečo sa niekde cítime nevy-
svetliteľne lepšie, než inde.  Niekedy 
je to tým, čo o danom mieste vieme 
z jeho dávnej minulosti, inokedy 
je to naša spomienka na vzácnych 
ľudí, s ktorými sme tam boli a po 
ktorých akoby ostal niekde v tráve, 
stromoch či v povetrí odtlačok ich 
duše.  No stáva sa aj to, že ten pocit 

vzácnosti miesta vnímame niekde 
v hĺbke srdca a vieme, že je to nie-
čo výnimočné, napriek tomu, že o 
danom mieste nevieme takmer nič 
a ani nás k miestu neviaže žiadna 
osobná spomienka.
Prvá časť výstavy je o výtvarnom 
putovaní časom za miestami, ktoré 
už pred desiatkami rokov oslovili 
niekoho, kto prišiel s fotoaparátom 
veľkým ako svet, aby... možno sám 
pre seba, možno pre iných skúsil za-
znamenať ...zachytiť Genia loci.

Na počiatku cesty boli fotografie 
obce Valaská a blízkeho okolia v ča-
soch, keď mnohé z toho, čo dnes je, 
ešte nebolo, a mnohé, čo dnes osta-
lo spomienkou, vtedy ešte žilo svoj 
život.   
Inými slovami... ten istý svet, no 
predsa úplne iný.  Maľby v tejto 
časti sú štúdiou práve týchto zábe-
rov zo starých čias a každú maľbu 
doprevádza fotografia z dnešných 
dní. Návštevník výstavy tak môže 
doslova cestovať v čase a zároveň 
sa veľmi jednoducho zorientovať, 
v ktorom priestore toho súčasného 
sveta sa práve nachádza. Ulice a lo-
kality, ktoré doteraz prehliadal ako 
rutinu vlastného života, tak môže 
zrazu vnímať úplne ináč... ako žijúci 
priestor so vzácnymi spomienkami.
V druhej časti nájdete pre zmenu 
naše súčasné hľadanie a zazname-
návanie onoho ducha miesta. Náj-
dete tu autorské pohľady tvorcov, 
ktorí nezávisle na sebe chodili kra-
jinou a hľadali zaujímavé, no predo-
všetkým niečo hovoriace miesta. V 
maľbe sú to práce Dominiky Škorvá-
nekovej a Rastislava Turňu, a nájdete 
tu diela od realistickej štúdie kon-
krétnych miest so snahou zazname-
nať skôr vonkajšiu krásu lokality až 
po experimentálne hľadanie formy 
ako zachytiť vnútornú atmosféru 
a impresiu daného momentu a 
priestoru. Veľmi dôležitou súčasťou 
výtvarného putovania Valaskou je 
na našej aktuálnej výstave fotogra-
fia. Tu sa svojimi prácami predstavili 
Tomáš Náther, Anna Viktória Hude-

cová a Karin Kupcová, tvorcovia s 
výnimočným vnímaním sveta, ktorý 
ich obklopuje. Ich fotografie nie sú 
len obyčajným záznamom niečoho 
povrchne pekného, ale hlbokou 
štúdiou atmosféry miesta, za ktorou 
treba ísť častokrát ďaleko a v pravý 
čas. 
Súčasťou výstavy je zároveň prezen-
tácia všetkých súťažných návrhov 
na revitalizáciu nášho námestia, čím 
sa aktuálna výstava od putovania 
minulosťou a prítomnosťou posúva 
aj do roviny pohľadu na budúcnosť.
Či už sú to plátna o premenách Va-
laskej alebo maľby a fotografie za-
chytávajúce tú dnešnú poetiku sve-
ta, ktorý nás obklopuje, výstava o 
minulosti, prítomnosti a budúcnosti 
našej obce môže osloviť každého, 
kto hľadá niečo viac. Pozývame vás 
teda na krátku prechádzku časom a 
krajinou. Mnohé z vystavených diel 
sú zároveň predajné a záujemcovia 
ich môžu nájsť v knižnici v našom 
katalógu spolu s knihou venovanou 
výročiu obce.

Artstretnutia 03
Na tohoročný marec bola pripra-
vovaná aj rozsiahla výstava veno-
vaná voľnej tvorbe našich autorov. 
Nepriaznivá doba nám ani v tomto 
nevzala motiváciu a rozhodli sme 
sa, že výber z toho, čo sme pripravili, 
ponúkneme návštevníkom domu 
kultúry v jesenných mesiacoch. Náj-
dete tu tvorbu Klaudie Stierankovej, 
Ľudmily Štulrajterovej, Miroslava 
Cibulu, ktorý vám predstaví svoje 
odevné projekty. Ďalej vás môžu za-
ujať fotografické práce Gitky Rotho-
vej, Tomáša Havrilu a Kataríny Čellá-
rovej, ktorá tu ponúka fotoreportáž 

z jarných zložitých mesiacov strá-
vených na stáži na severe Talianska. 
Rovnako vám určite padnú do oka a 
možno aj do srdca tvorivé nápady 
našej skvelej  valaštianskej kerami-
kárky Evy Huňovej, ktorej tvorba už 
dávno presiahla hranice regiónu.
V tejto časti výstavy venovanej tvor-
be našich bývalých žiakov a pria-

teľov by som chcel predovšetkým 
vyzdvihnúť rozsiahly knižný projekt 
Andrey Faškovej, ktorá tu predstavi-
la sériu kresieb fantazijných bytostí. 
Kniha, ktorá je hlavným cieľom a 
výsledkom jej projektu, je zbierkou 
maľovaniek, venovanou nielen de-
ťom, ale všetkým, ktorí radi tvoria, 
a určite by nemala chýbať u niko-
ho, kto má rád farbičky a možnosť 
tvoriť. Andrea Fašková je výnimoč-
ný kresliar a možno náhoda alebo 
niečo iné chcelo, že práve teraz, keď 
vám predstavujeme jej veľký knižný 
debut, je to presne desať rokov, čo 
sa spolu so svojou sestrou Natáliou 
Faškovou prihlásili do našej Zušky 
a stali sa na šesť rokov doslova hla-
vou a srdcom mnohých veľkých a 
vzácnych vecí, čo v ich svete Zušky 
vznikli. Spolu svojím veľkým talen-
tom, neskutočnou túžbou tvoriť a 
ochotou obetovať všetok svoj čas 
spoločnému dielu ovplyvnili nie-
len to, čo ste vy, návštevníci našich 
zuškárskych výstav mohli vidieť. Pre 
mnohých vtedajších žiakov sa stali 
vzorom a veľkou inšpiráciou na ich 
vlastných životných cestách. K jej 
knižnému projektu by som ešte ur-
čite spomenul, že bude dôležitou 
súčasťou našej pripravovanej výsta-
vy v galérii na hrade Modrý Kameň, 
kde o jej projekt prejavili veľký záu-
jem, keďže je to múzeum venované 
predovšetkým svetu detí.

Na záver... 
Verím, že aj táto časť výstavy, veno-
vaná voľnej tvorbe našich autorov, 
vám bude obohatením a možno aj 
tak trochu odreagovaním a akýmsi 
priestorom na videnie sveta v dob-
rých farbách. Ňou sa v podstate uza-

tvára kruh našej výstavy o putovaní 
minulosťou a prítomnosťou našej 
obce, pretože oni, tvorcovia, ktorých 
tu dnes môžete vidieť, sú súčasťou 
našej budúcnosti. Budúcnosti, v kto-
rej o nich ešte určite budeme počuť 
a možno budeme aj tak trochu hrdí 
na to, že sme ich poznali.

R. Turňa
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Ešte ma oči štípu
ešte sa duša zachvieva
vychádzam z tragédie

jak pokorená žena.

Ešte sa bojím stúpiť
aj na zem ubolenú

splašené zvyšky stáda
sa ešte vôkol ženú...

Podaj mi ruku človek
chcem cítiť tvoje teplo

a teraz priznaj
stavať chceš raj či peklo?

(A. Plávka: Na Troskách)
                                          
Pietnu chvíľu s aktom kladenia vencov a za-
pálením sviece sme strávili pri Pomníku 
hrdinom padlým v SNP na cintoríne v no-
vej Valaskej, v  starej Valaskej a  tiež sme si 
pripomenuli partizánsky oddiel ,,Za slobodu 
Slovanov“, ktorý sa z  Táľov premiestnil do 
školy vo Valaskej (dnes ZUŠ).  Naše potulky 
po Valaskej a vedomosti k tejto téme dopl-
nila  pani Luptáková, ktorá nám porozprá-
vala  veľa  zaujímavých a  najmä smutných 
príbehov. Niektoré z nich boli doslova až ne-
pochopiteľné, že sa také niečo dialo v obci, 
v ktorej žijeme.
Priblížim vám situáciu a dianie v obci, ktoré 
opísal kronikár Anton Kúdelka z tohto obdo-
bia:
,,Situácia občanov bola veľmi ťažká. Celé 
dni a noci nevychádzali z pivníc, kde za ne-
primeraných podmienok natlačení boli i 
niekoľko rodín. Sused nevedel o susedovi. 
Variť mohli len nadránom, keď delostrelecká 
a mínometná paľba utíchla. Bolo i niekoľko 
mŕtvych, pochovať ich však nebolo možné, 
týždne ležali v rozbitých domoch, alebo 
boli len narýchlo provizórne pochovaní v 
záhradách. Zasiahnuté boli domy, maštale, 
humná. Veľa statku zobral nepriateľ a veľa 
ho zahynulo streľbou. Okrem rekvirácie ne-
priateľskí vojaci i kradli najmä v noci. Žiaľ, 
tejto frontovej situácie využívali aj niektorí 
nesvedomití občania a chodili si navzájom 
kradnúť.“

Ale téma SNP je nám veľmi blízka, lebo už 
minulý rok, vtedy ešte ako šiestaci, sme 
navštívili národnú kultúrnu pamiatku Ka-
lište, ktorá sa nachádza v chránenej oblasti 
Národného parku Nízke Tatry a spravuje ju 
Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Napísal som 
vtedy o nej aj krátku báseň, ktorá obsahuje 
nárečové slová z tejto obce:

,,Kalište je mesto vzácne, o ktorom chcem 
písať básne,

ba len krátka vetička nás zahreje u srdiečka.

Po stopách SNP
Je tam tiež studnička, z ktorej tečie vodička.

Musíš sa tam kuknúť ísť, lebo krumple na 
obed nebudeš hrýzť.

Vahančok sa tam využíva, ba len na mlieko sa 
hrnček používa.

Gang takzvaná chodba je, nie jeden sa na nej 
zasmeje.

No k smiechu to veru niet, lebo všetko spálil 
svet.

No ľudia sa zachránili a tiež znovu novú po-
stavili.“

Taktiež sme sa zúčastnili Matičného pocho-
du k  pamätníku padlým rumunským voja-
kom na Hnusnom. Spolu s  nami sa sprie-
vodu zúčastnili i členovia Matice slovenskej 
z  blízkeho aj vzdialeného okolia, pán sta-
rosta Peter Jenča, pani učiteľka Skladaná aj 
Tyčiaková a zástupcovia žiakov zo všetkých 
tried. 
Všetky aktivity a akcie po stopách našej mi-
nulosti sú dôležité, pretože nesmieme neza-
búdať na minulosť, aby sme sa vedeli v bu-
dúcnosti dobre rozhodovať.

Adam Lenčo (žiak 7.B)

Trieda 7.B v čele s pani učiteľkou Soňou Skladanou si k výročiu Slovenského národného 
povstania chcela uctiť pamiatku padlých vojakov v roku 1945. Už deň predtým, ako sme 
šli k pomníkom, pani učiteľka zariaďovala náhrobné sviečky a vence, ktoré sme zaplatili 
z triedneho fondu. Plánovali sme navštíviť hrob Tibora Révaya A6, ktorý stúpil na mínu 
v deň oslobodenia Valaskej a hrob Paulíny Siládiovej D459, ktorá bola zastrelená pri úteku 
z dediny pred Nemcami. Skôr ako sme sa k nim vydali, sme museli zistiť, kde sa nachá-
dzajú.  O to sa postarali naši spolužiaci Martin Sepeši a Adam Švantner, ktorí podľa čísiel 
hrobov na mape cintorína zistili ich presné miesto. Ku pomníkom sme mali pripravený 
príhovor, ktorý čítal Matúš Badinka,  a básničku zarecitovala Marika Bundová a znie takto:
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Klub zberateľov historických vozi-
diel Zvolen patrí medzi najstaršie 
kluby zaoberajúce sa históriou 
motorizmu na Slovensku. Vznikol 
v  roku 1981 ako jedna z  odbor-
ností vo vtedajšom Zväzarme a od 
začiatku sa snažil na tomto poli 
aktívne pôsobiť organizovaním 
podujatí ako boli burzy náhrad-
ných dielov alebo jazdy historic-
kých vozidiel,  ktoré mali charakter 
orientačných súťaží alebo jázd 
pravidelnosti do vrchu na Skalke 
a Ostrej Lúke.
Klub má momentálne 104 členov 
a  združuje ľudí, ktorí majú vzťah 
k  histórii motorizmu nielen zo 
Zvolena a blízkeho okolia, ale má 
členov aj z Banskej Bystrice, Krem-
nice, Banskej Štiavnice, Lučenca, 
Hnúšte, aj z  okolia Brezna a  do-
konca aj priamo z Valaskej.
Keď sa z  iniciatívy pána Juraja 
Smrečana začala podporovať po 
vzore americkej Route 66 turistika 

V  mesiaci júl naši členovia navštívili Múzeum 
SNP Banská Bystrica a  pamätnú izbu Štefana 
Žáryho na Ponikách. Pozreli si aj Kostol Sv. Fran-
tiška z  Assisi. Boli na Oravskom hrade a  Orav-
skej priehrade. 
V mesiaci august si prezreli múzeum v Kremnici 
a v Gelnici. Potom navštívili Čičmany a pozreli si 
betlehem v Rajeckej Lesnej.
V  septembri sa konal celodenný výlet, kde si 
pozreli skalné obydlia v  Brhlovciach. V  Želie-
zovciach navštívili múzeum - Soví zámoček, 
kde býval aj hudobný skladateľ Franz Schubert. 
Pozreli sme si aj kaštieľ Esterháziovcov z  roku 
1720. Tam sa podávala aj známa Sacherova 
torta. Náš sprievodca nás zaviedol aj k  hrobke 
Esterháziovcov. O pár dní sme sa viezli vláčikom 
do Vydrova.
Všetky výlety sa vydarili a  počasie nám prialo. 
Posledná cesta v  tomto mesiaci bola spojená 
s malou púťou a omšou na Starých Horách.

Predsedníčka Šuhajdová 

ZO SZZP Podbrezová 
informuje

Jazda po slovenskej ceste číslo 66
vo všetkých jej formách v okolí tej-
to cesty, náš klub sa rozhodol túto 
iniciatívu podporiť a  v  roku 2018 
zorganizoval 0-tý ročník jazdy po 
SK, Route 66. Tým, že sídlo klubu 
ako jedno z mála leží priamo na tej-
to trase, je klub k tomuto viac-me-
nej predurčený. 0-tý ročník sme 
zorganizovali „vo veľkom štýle“ 
a počas troch dní sme absolvova-
li celú trasu so štartom v  Šahách 
a cieľom v Tatranskej Javorine. Po 
jej zhodnotení sme usúdili, že pre 
staré stroje je to dosť veľké sústo 
a  lepšie bude absolvovať kratšiu 
trasu a  viac si vychutnať jazdu 
pekným prostredím, venovať viac 
času zaujímavostiam v okolí.
Tohtoročnú jazdu sme odštartova-
li vo Zvolene, absolvovali sme pre-
hliadku hradu v Slovenskej Ľupči, 
previezli sme sa časťou Horehro-
nia a  po dobrých skúsenostiach 
z  vlaňajška sme opäť zaparkovali 
vo Valaskej. Po dobrej káve a  ob-

čerstvení sme sa vrátili do centrály 
SK Route 66 do Lopeja, kde sme 
prespali.
Druhý deň sme oddýchnutí po-

kračovali ďalej. Dlhšou zastávkou 
na trase bola Levoča, kde bol obed 
a  prehliadka radnice alebo oltára 
Majstra Pavla – podľa chuti účast-
níkov a  vyškriabali sme sa aj na 
Mariánsku horu. Cieľom jazdy bol 
Vrbov, kde niektorí účastníci vy-

užili príležitosť a ďalší deň sa boli 
kúpať na tamojšom termálnom 
kúpalisku.
Akcia dopadla na výbornú aj vďa-

ka počasiu, ktoré nám prialo, a už 
teraz rozmýšľame nad organizá-
ciou Jazdy po SK Route 66 v roku 
2021.

Vladimír Žuffa
Predseda KZHV Zvolen
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Predstavujeme nového prednostu

Hron pred zregulovaním mal svoje koryto 
s meandrami, zákrutami. Bolo to až k neuve-
reniu, že tento vodný tok si to na konci Lúž-
ku v  ostrom oblúku nasmeroval k  strmému 
brehu pod Ihráčom, kde opäť zmenil smer, 
aby vzápätí narážal na prah bridlicovej skaly, 
ktorá mu stála v ceste. Pomenovali ju Skalka 
pod Ihráčom. Jej dnešnú podobu si môžete 
pozrieť cestou do Brezna. (Stojí zhruba poni-
že futbalového ihriska, na druhej strane cesty. 
Dnes je tam rybník, ktorý vznikol po prehra-
dení Hrona pri výstavbe cesty.) 

V čase poddanstva, keď vody v riekach a po-
tokoch oplývali množstvom rýb a rakov, bol 
Hron zdrojom zárobku rybárov, ktorí boli po-
vinní nielen dodávať určené množstvo z  vý-
lovu na Ľupčiansky hrad, ale museli sa starať 
o  násadu a  brehy všetkých tokov patriacich 
do chotára obce. (Neviete si ani predstaviť, 
koľko malých rybičiek sa tiesnilo v  plytkej 
vode okolo skaly a  koľko rakov nachytali 
chlapci ešte v čase mojej mladosti, pred zre-
gulovaním Hrona. Rybári tam nemali núdzu 
chytiť hlavátku a žila si tu aj vydra riečna.)

Poniže Skalky sa na pôvodnom toku Hrona 
vytvoril ostrovček z  nánosov štrku a  piesku, 
kde sa uchytili rásť vŕby. Pred ostrovčekom 
s  názvom Ráztvočka bolo rozšírené koryto 
Hrona, kde bol brod. Tadiaľ sa prechádzalo na 
druhý breh, voda siahala povyše kolien. 
Pri moste (z dolnej strany) bolo koryto Hrona 
tiež značne rozšírené. Tam v  minulosti „pri-
bíjali“ pltníci plaviaci sa od Horehronia plte, 

AKO V MINULOSTI RIEKA HRON OVPLYVŇOVALA 
ŽIVOT VALAŠŤANOV

kvôli oddychu. Pltníctvom si privyrábali aj 
Valašťania, keď splavovali drevo do Hronse-
ku, pre židovských „drevokupcov“.   Brodom 
poniže mosta prechádzali kravy z  paše do 
dediny, kde sa napojili, ovlažili. Môj starý otec 

chodil v lete po celodennej práci s kobylkami, 
s prázdnym vozom cez brod, aby ťažným zvie-
ratám doprial osvieženie.
Na Dolných Záhradách sa Hron znova zvrtol 
v strmej zákrute smerom ku ďalšej Skalke pod 
Závozom, kde jeho vody obmývali úpätie ska-
ly – brala, aby sa znova  odklonili a v pôsobi-
vých meandroch tiekli lokalitou Dolu Hronom. 
Popod strmý pravý breh smerom na Chvati-

mech, bola v  2. pol. 19. storočia privádzaná 
voda vybudovaným kanálom ku hámrom. 
Tam pracovali kováči pomocou bucharov na 
vodný pohon. Stavidlo, zariadenie na hati, 
aby sa odrážala voda do kanála, obsluhoval 
zamestnanec nazývaný „hatiar“. V  blízkosti 
stál „hatiarov“ domček, kde býval aj s rodinou. 
(Kto vlastní Monografiu obce Valaská, môže 
si na mape, ktorá je na začiatku aj na konci 
knihy, pozrieť nielen Hron, ale celú obec, akú 
podobu mala v roku 1877.)

V zime, keď Hron zamrzol, privyrábali si chlapi 
takým spôsobom, že lámali ľad pod mostom. 
Dialo sa to ešte v prvej polovici 20. storočia. 

Ľadové kvádre sa vozili na vozoch – platovoch 
do   obecnej ľadovne, odkiaľ si ich brali do 
hlbokých pivníc na chladenie najmä miestni 
krčmári a mäsiari.
Po zamrznutom Hrone vozili furmani na sa-
niach hnoj do Lozín a  priľahlých lokalít, čím 
si značne skrátili cestu. Zimy boli tuhé, ľad 
hrubý. 
Už v medzivojnovom období si chlapci z de-
diny obstarali brusle (korčule) a korčuľovali sa 
po zamrznutej rieke.
Na Hrone pod Skalkou sa hromadil štrk a jem-
ný piesok, ktorý odtiaľ vyvážali chlapi na fúri-
koch na breh. Bol to lacný materiál potrebný 
pri stavbe domu. 
Vedľa bridlicovej skaly bol aj upravený breh, 
kde chodili ženy z Ihráča a zo Záhumien prať. 
Chodila som tam so starou mamou, ktorá 
používala pri praní ešte doma varené mydlo 
z kostí, popol z dreva, (žiadna chémia) a dre-
vený piest. S kamarátkami sme každé prázd-
niny rajbali na prinesených lavičkách v Hrone 
doma tkané pokrovce.
Keď stará mama natkala plátno, prestreli sme 
ho na brehu rieky a spolu sme polievali krhla-
mi. Hovorilo sa tomu bielenie plátna. Musela 
som dávať pozor na husi a kačky, aby plátno 
neušpinili, keď vyšli z vody popásť sa. Chlapci 
hrávali na ihrisku vedľa skaly futbal, a na „hu-
sacníky“ večne nadávali. 
Ženy z Dediny a z  Tehelne prali poniže mosta. 
V prvom dvore pri Hrone, u Havrilov, mali zvá-
račku. Bol to taký kotol na vyváranie ľanového 
prádla. Rodina a susedia si tú zváračku poži-

Hron poskytoval rybárom bohaté úlovky, pltníkom možnosť zárobku, deťom radosť 
z kúpania a člnkovania, no na druhej strane spôsoboval veľký problém pri záplavách.

Chlapcov na Skalke pod Ihráčom fotografoval Klement Gajdoš. Vďaka samospúšti sa aj on zvečnil 
medzi nimi

Pred reguláciou tiekol Hron popod bralo nazývané Skalka na Závoze



okresu Brezno“ sa neuskutočnila a nakoľko 
došlo k pandémii vírusom  Covid-19  sa ďal-
šia plánovaná činnosť na mesiace apríl, máj 
a jún musela zrušiť. Začali sme sa stretávať 
až v júli. Na júlovej výborovej schôdzi sme 
si navrhli akcie, ktoré sme  uskutočnili: vý-
let do Arboréta vo 
Zvolene na výstavu 
kvetov, vlakom na 
Zbojská, do Strate-
nej  Mlynky - Dedin-
ky, na Šumiaci  sme 
putovali na Krížovú 

cestu a 12 našich čle-
nov - turistov navští-
vilo v  prekrásnom 
prostredí  Dedečkovu 
chatu. Slnečné poča-
sie prialo aj tridsiatim 
účastníkom rekon-
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Tento rok, ako každoročne, seniori začali 
svoju činnosť výročnou členskou schôdzou, 
na ktorej sa 25.2.2020 zúčastnilo 113 čle-
nov - stav základne je 228 členov. Zúčastne-
ní hostia -  starosta obce Mgr. Peter Jenča, 
poslanec obce Ing. Ján Dundovič, predsed-
níčka ZO JDS Podbrezová /ktorá  zastupo-
vala OO JDS/, p. Danka Králiková a p. Silvia 
Krupová si vypočuli náš ambiciózny plán 
pre rok 2020. Po uplynulé roky sa nám vždy 
podarilo plánované akcie úspešne zreali-
zovať, no už vo februári v  dôsledku nedo-
statku snehu „Zimná olympiáda seniorov 

Rozvodnený Hron 

čiavali. Po vyvarení bielizeň vyplákali v Hrone.
Voda v rieke bola v minulosti čistá, deti sa v nej mohli kúpať celé leto. 
Sama príroda zariadila pre radosť všetkých Valašťanov dve kúpalis-
ká. Jedno na Skalke pod Ihráčom, druhé na Dolných záhradách, pod 
druhou Skalkou. Okrem plávania sa deti a  mládež naučili na týchto 
miestach aj člnkovať. Mládenci si zadovážili člny rôznym spôsobom. 
Jedni ich vyrábali, druhí ukradli. V 60-tych a  70-tych rokoch min. stor. 
často splavovali Hron vodáci. Člny si priviezli vlakom na stanicu do 
Brezna. Odtiaľ jednu pramicu preniesli chlapci nočnou hodinou do 
Hrona a splavili sa do Valaskej. Doma čln prefarbili a priniesli na Hron. 
Bola to zábavka na celé prázdniny. Najprv sa člnkovali len chlapci. 
My, dievčatá, sme sedeli na skale a pozorovali ich, ako treba veslovať. 
Nakoniec nám čln požičiavali. Za chlieb s masťou a cibuľou, za krum-
ple upečené v šupke, za víno, čo sme stiahli ujčokovi Janovi Bánikovi 
z demižóna do fľašky. Keď voda zobrala veslá, nosila som ako náhradu 

dosky zo šichtúňa od starých rodičov. Na jeseň, po dažďoch, nám čln - 
pramicu zobrala veľká voda.

Doposiaľ som písala len o  využívaní Hrona, lenže on spôsoboval 
obyvateľom Valaskej aj veľké problémy. Každým rokom sa aj viackrát 
vylial z koryta a vytopil domy, ktoré boli postavené v blízkosti brehu. 
Najhoršia situácia bývala na jar, keď sa topili a lámali ľady. Keď nastal 
ľadochod, kryhy sa nakopili pri každej zákrute rieky, no najviac pod 
mostom. Jednak poškodili most, nepustili vodu a tá sa vyliala na Horné 
aj Dolné záhrady a do dvorov až do pol dediny. V povojnových časoch 
vojaci z breznianskych kasární strieľali do ľadových krýh, aby uvoľnili 
priechod vode. Záplavy bývali aj počas dlhotrvajúcich dažďov. V dáv-
nejšej minulosti na Horných a Dolných Záhradách bola najúrodnejšia 
pôda, čo spôsobili naplaveniny. Valašťania tam pestovali kapustu, 
plodinu pre ich život veľmi dôležitú. Zapísal to miestny kňaz v kroni-
ke Historia domus. To, že sa mu podarilo kúpiť časť role - kapustniska, 
bola udalosť hodná zaznamenania.
Občas sa stali prípady, že v Hrone prišli o život aj ľudia z Valaskej. Plt-
ník Laurinc Švantner zahynul na plti pri hati poniže Dolných záhrad. 
Môj prastarý otec prišiel o život pri lámaní ľadu pod mostom. Kronikár 
zapísal prípad, keď si v dávnejších časoch otec utopil syna v Hrone. 
Smutný bol aj príbeh chlapca Vilmoša Divoka, cestárovho syna. Stalo 
sa to v 30-tych rokoch min. storočia. Malý Vilmoš pri šantení s deťmi 
v  Hrone pod Skalkou, si „utopil“ novú topánku. Otec ho zbil tak, že 
chlapec zostal mentálne postihnutý, prestal rozprávať. (Mnohí ho po-
znali, ako pomocného robotníka vo fabrike na Piesku.) 
Po zregulovaní toku Hrona, pred výstavbou cesty, sa situácia s povod-
ňami vyriešila. Bol to však aj koniec našich letných radovánok. Spo-
mienky na detstvo prežité na Skalke pod Ihráčom často ožívajú v mojej 
mysli a prázdniny strávené s deťmi a mládežou z dediny na Hrone by 
som nemenila za žiadnu dovolenku pri mori.    

Mária Luptáková

Ako prežili seniori rok 2020 dičného pobytu v Turčianskych Tepliciach. 
24 našich členov sa zúčastnilo týždňových 
liečebných pobytov na poukazy, ktoré pre 
našu organizáciu boli pridelené z  OO JDS 
Brezno. Výlet do blízkeho Zvolena na Pus-
tý hrad, ktorý patrí medzi najrozsiahlejšie 
hradné zrúcaniny v Strednej Európe, sa pre 
nepriazeň počasia neuskutočnil. Naša čin-
nosť v  ZO JDS je ovplyvnená pandémiou 

Covid-19.  Musíme sa prispôsobiť  situácii, 
ktorá nastala.
Na záver roka 2020 si poprajme, aby sme 
túto situáciu v  zdraví prežili, mali pekné 
sviatky a šťastnejší  nový rok .      

za  ZO JDS  Valaská 
Tóthová Helena
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Každé ročné obdobie má svoje čaro. Keby 
sa ma ktokoľvek spýtal, ktoré ročné obdobie 
mám najradšej, asi by som nevedela odpove-
dať. Každé je niečím výnimočné. Pre jeseň je 
typické, že nás každý deň vie prekvapiť pale-
tou svojich nádherných farieb. Tento rok sa 
jeseň k nám vkrádala veľmi pomalými krokmi. 
Príroda bola dlho krásna zelená, ako 
keby sa jej nechcelo opustiť tú úžas-
nú zelenú farbu. Veľmi lenivo sa 
menila na červenú, zlatú a žltú. 
Takto som jesennú premenu 
vnímala ja, pretože som často 
chodila na Lipovú, pokiaľ to 
počasie dovolilo. 
Už bol október a  ja som 
sledovala stále rozkvitnuté 
lúky, na ktorých sa skveli ty-
pické jesenné kvety, ale kde-
tu sa mihli aj kvety jarné, ako 
rozkvitnutá púpava, ktorú som 
s  obdivom pozorovala a nafotila. 
Okrem množstva kvetov nám príro-
da ponúka svoje jesenné plody, ktorých je 
tohto roku na Lipovej neúrekom. Môžete tam 
vidieť drienky, hlôžky, šípky, trnky. Toľko ich je, 
že sa vám samé ponúkajú do košíkov. A tak ma 
trochu pochytila nostalgia za dávno minulými 
časmi, keď sme chodili zbierať šípky a  odo-
vzdávali ich do zberu. Neskôr pokračovali na 
spracovanie, či už šípkového čaju,  šípkového 
lekváru alebo sirupu. Sú veľmi cenným zdro-
jom vitamínu C, ktorý je pre náš organizmus 
veľmi potrebný, hlavne v chladnom jesennom 
a chrípkovom období.
Ďalším cenným plodom sú nám známe trnky. 
Obsahujú vzácne flavonoidy, vitamíny A, C, 
E a iné dôležité látky pre náš organizmus. Po-
máhajú pri detoxikácii organizmu, upravujú 
trávenie, krvný tlak, urýchľujú vraj aj rekonva-
lescenciu po chrípke, či nachladnutí. Opäť vidí-

Vyfarbuješ sa farbami od zelenej, žltej, zlatej, cez 
červenú k hnedej.

Vietor si s dažďom hudie jesennú pieseň.
Pavúčiky ponaťahovali po konároch stromov, po 

kríkoch, po tráve
pavučinkové vlasy pani jesene.

 Tkajú z nich nádherné siete.
Lesy plné húb, plodov, vtákov, zveriny,

no svetlej časti dňa ubúda pomaly.
Predlžuje sa súmrak, sadá nočná hmla,
ktorá miestami pretrváva aj počas dňa.

Mesiac a hviezdy za jasnej noci
zdobia oblohu do neskoršieho rána.

Pripomínajú nám, že dni sa už krátia.
Príroda sa chystá na oddych.

Pri pohľade na ľudské obydlia, lesy, lúky, stráne,
z vrcholov a končiarov našich krásnych hôr

pociťujeme radosť, no spolu s ňou
 aj zvláštnu nostalgiu, bôľ.
No my sa nedajme zlomiť. 

Aj keď straší korona, zažeňme smútok a tieseň.
Užívajme si v dobrom krásnu jeseň.

Privítajme pani zimu a s ňou vietor, mráz, sneženie.
Veď do prírody sa aj v jeseni a v zime chodí.

Zbierať huby, lesné plody,
alebo len tak, 

na zdravotnú prechádzku.
Pokochať sa výhľadmi, 

nadýchať čerstvého vzduchu.
V zime okrem prechádzok
 aj zimné športy pribudnú.

V každom čase, v každom veku, v každom období,
môžeme zažiť toľko radosti a krásy na zemi.

Všetko len od nás záleží.
Či budeme smutne sedieť pri obloku,

alebo pôjdeme von, hýbať sa a dýchať na sviežom 
vzduchu,

aby sme pookriali na tele aj na duchu.
Veď vieme, že život je kolobeh.
Od jari, cez leto, jeseň, k zime.

Od narodenia, cez detstvo, mladosť, dospelosť, k sta-
robe.

Začiatok a koniec, smrť a  nové zrodenie. 
Čo s tým narobíme? 

Musíme to prijať a zostať aspoň duchom mladí.
Kiež by sme to všetci zvládli!

Konať dobro, vzájomne si pomáhať,
zbytočne sa nenaháňať, nehádať.

Veď každý má tú svoju pravdu,
záleží na uhle pohľadu.

Pohybom si chránime svoje zdravie.
Udržujeme pohodu a dobrú náladu.
 Zmysel pre humor, liečivý smiech .

 Na perách úsmev, v očiach jas. 
Všetko naozaj závisí najmä od nás.

Aj keď raz z tohto sveta odísť musíme,
nesmúťme a život si v dobrom užime.

Pokiaľ sa dá, vytesnime z neho všetky zlá.
Závisť, nenávisť, klamstvo, ohováranie.

Škodíme nimi najviac sebe,
pretože odháňame radosť, šťastie od seba.

Nad všetkým víťazí len nesebecká láska úprimná.
Berme to ako návod,

 ako ďalej žiť ten svoj život .
Hovorí sa tomu umenie života.

K tomu môže patriť akákoľvek zmysluplná zábava.
 Hudba, tanec, poézia aj próza.
Tóny, pohyb, myšlienky a slová, 

ktoré tryskajú zo srdca, z vlastného prežitia,
 aby potešili aj iných, nielen samotného autora.

/M. Pacerová/
 

Jeseň 2020me, že ich využitie je viac než prospešné. Kríky 
sú bohato obsypané plodmi, ktoré už stačí len 
pozbierať a  prírodnú lekáreň máme priamo 
doma. Pri ich oberaní je potrebné použiť ruka-
vice, lebo majú ostré tŕne, pichajú a najlepšie 
sú po prvých mrazoch.
Drienka, je to pradávna bobuľka s  liečivou si-
lou, o ktorej sa traduje, že má schopnosť predl-
žovať život. Ale hlavným benefitom drienky je 
vysoký obsah vitamínu C, čím sa radí na čest-

né miesto k šípkam a rakytníku. Okrem 
toho sú drienky plné vitamínu A, 

trieslovín, pektínu a minerálov. Po 
dozretí majú vynikajúcu slad-

ko kyslú chuť, ktorej sa nedá 
odolať. Z  drienok sa dá pri-
praviť chutný čaj, marmeláda, 
lekvár, kompót, sirup, mušt. 
A aké účinky majú drienky na 
náš organizmus? Znižujú krv-
ný tlak, horúčku a cholesterol, 

prospievajú obličkám a pečeni 
a majú protizápalové a antibak-

teriálne účinky. Takže sa oplatí 
zobkať ich priamo z  kra. Dočítala 

som sa, že na Slovensku sú dokonca 
zákonom chránené.

Hlôžky sú plody stromu hlohu a sú výnimočné 
tým, že tiež majú liečivé účinky. Posilňujú krv-
ný obeh a srdce a dá sa z nich pripraviť lekvár, 
čaj, zápar, tinktúra. Tiež sa o hlôžkach hovorí, že 
majú vynikajúci  vplyv na odstránenie stresu, 
napätia a dokážu stabilizovať náladu a podpo-
rujú imunitu. Tiež obsahujú vitamín C a  vita-
míny skupiny B a iné účinné látky, ktoré vedia 
pomôcť celému organizmu.
Aj keď mnohé z týchto vzácnych plodov dnes 
už využívajú iba nadšenci, ktorí sa aj dnes ria-
dia liečivou silou našej prírody, predsa je dobré 
poznať tieto skvosty, ktoré nás obklopujú a sú 
naozajstným darom pre nás. Vnímajme čaro 
a krásy našej prírody a využívajme jej silu v pro-
spech nášho zdravia.

Mgr. Iveta Babčanová

Jeseň na Lipovej



VALAŠTIANSKY HLÁSNIK STRANA 19

POĎAKOVANIE
Chceli by sme sa poďakovať všetkým príbuzným,  priateľom, zná-
mym,  všetkým Valašťanom, ktorí nám finančne aj materiálne po-
mohli.  Vďaka patrí všetkým Davidkovým kamarátom, spolužiakom, 
ktorí ho podporujú. Taktiež chalanom, ktorí zorganizovali a odohrali 
floorbalový turnaj, z ktorého výťažok bol vložený na transparentný 
účet. 
Život nám prináša rôzne prekážky.  Krásne i ťažké chvíle.  O to lepšie 
ho zvládame, keď cítime, že máme okolo seba dobrých ľudí. 
                                                                       Zo srdca všetkým ďakujeme. Hučkovci

 Narodila som sa 6. septembra 1922 v Hornej Lehote v rodine miestne-
ho majstra kováča. Detstvo som trávila vo Valaskej, kde bývali rodičia so 
sestrou Elenkou, ktorá žiaľ mladá, ešte v roku 1970 zomrela. Po vychodení 
štvorročnej Meštianskej školy v Brezne som ostala doma. Pomery v tej dobe 
boli veľmi nepriaznivé. V marci roku 1940 ani nie 18 ročná som uzavrela 
manželstvo s Vladimírom Babicom, ktoré trvalo do 17. októbra 1976, kedy 
náhle na infarkt zomrel. Z manželstva sa narodila povojnová dcéra Naďka, 
ktorej sme dali potrebné vzdelanie. 
 Prešli roky a aj otec bol pripútaný na lôžko, dostal porážku. Sedemde-
siate roky boli pre mňa veľmi smutné. V roku 1970 zomrela sestra Elenka 
a otec, potom v roku 1976 aj matka, o ktorú som sa v jej ťažkej a zákernej 
chorobe statočne s láskou starala a opatrovala ju až do 17. októbra1976, 
kedy v  ranných hodinách dodýchala. To však ešte nestačilo k  nešťastiu, 
v odpoludňajších hodinách i manžel náhle zomrel, nebolo pomoci. Bolo to 
neuveriteľné a šokujúce.
 Útechou mi bola vtedy dcéra Naďka a tri vnúčatá. V práci som nachá-
dzala aspoň čiastočne zabudnutie, pracovala som neúnavne a nachádza-
la som v nej uspokojenie. V tú dobu som pracovala na Miestnom národ-
nom výbore vo Valaskej.

Môj pracovný životopis
1. apríla 1952 som nastúpila na MNV vo Valaskej. Pracovný pomer som 
ukončila k 1. júlu 1983. Ako 29 ročná som nastúpila, odchádzala som 61 
ročná. Spočiatku som pracovala na evidencii obyvateľstva, protokolu po-
šty v lístkovom systéme a zásobovaní. Od 1. júna 1953 som bola ustanove-
ná za matrikárku a popri tejto agende som viedla účtovníctvo. V priebehu 
rokov som pracovala takmer na všetkých úsekoch. Hlavne úsek matrika 
a zbor pre občianske záležitosti. Doba nutne vyžadovala zriadiť obecnú ob-
radnú sieň, preto som bola iniciátorkou, aby sa to stalo skutočnosťou. Tak 
sa aj stalo a už na jeseň 1954 sme mohli slávnostne sobášiť, vítať detičky 
do života. Zriadil sa zbor pre občianske záležitosti, jeho predsedom bol pán 
učiteľ Anton Kúdelka, ktorý  rokmi dosahoval vynikajúce výsledky. Chodili 
k nám exkurzie, v súťažiach sme sa umiestňovali na popredných miestach. 

Milí čitatelia, Valašťania!
 Začiatkom septembra /9.9./ bola rozlúčka s našou občiankou, pani Žankou Babicovou. V našej obci je známou osobnosťou, najmä pre 
staršiu generáciu, pretože dlhé roky pracovala na miestnom národnom výbore, okrem iných aj na oddelení matriky. Práve na ňu pasuje 
výrok jedného múdreho človeka: ,,Žijeme, aby sme sa učili láske, milujeme, aby sme sa naučili žiť, nič viac nám netreba.“ Pani Žanka víta-
la do života novorodencov, sobášila, prijímala v obradnej sieni jubilantov, robila rozlúčky. Takú prácu môže vykonávať len človek, ktorý 
má rád ľudí a robí to s láskou. Pred pár rokmi pri našom náhodnom stretnutí vyslovila prianie, že by bola rada, keby som, keď sa naplní 
jej čas, prečítala na jej pohrebe životopis. Svoj sľub, ktorý som jej vtedy dala, som dodržala a na jej pohrebe s úctou prečítala tak, ako si 
ho ona napísala. Vy, ktorí ste ju poznali, skúste si ju aj takto pripomenúť.

Všetky obrady, ktoré sme robili a bolo ich veľa, obohacoval krásnymi pies-
ňami a básňami. Bola to krásna práca s ľuďmi rôzneho veku, od narodenia 
až do ukončenia života. 
 Rokmi sa pomery menili. V MNV pribudli práce s delimitáciou od Okres-
ného národného výboru a Komunálnych služieb z Brezna. Keďže som mala 
na starosti aj miestne a bytové hospodárstvo, časť tejto práce som robila. 
Boli to maliari, sklenári, holič, kaderníčka. Do prevádzky bol daný spolo-
čenský dom, kde bola pošta, reštaurácia, hotel, verejná bezpečnosť, kino, 
miestny národný výbor, tiež bunky pre nájomníkov. Túto prácu som sa sna-
žila tiež robiť, uzatvárať zmluvy. Bola som mladá, plná elánu a chuti, tak 
som to zvládla.
 Pracovala som aj vo verejných funkciách. Zakladateľka Zväzu žien vo 
Valaskej,  poslankyňa MNV od roku 1957 až do roku 1976, poslankyňa 
okresného národného výboru vo finančnej komisii. Počas mojej práce na 
MNV bola moja snaha ocenená ako nadriadenými orgánmi, tak aj radou 
miestneho národného výboru, rôznymi vyznamenaniami, ďakovnými 
listami, pochvalnými listami, bola som i na galérii vzorných pracovníkov 
MNV.
 Po odbornej stránke som sa stále vzdelávala. Svoje vedomosti som zís-
kavala v ľudovej akadémii počas troch rokov so záverečnými skúškami.
  Ako dôchodkyňa som nezaháľala. Pracovala som hneď v októbri ako 
predavačka v  novej veľkej predajni Zdroj Valaská, kde som odpracovala 
3 roky. Potom sa mi naskytla práca v Materskej škole v Hronci ako vedú-
ca školskej jedálne. Tu som odpracovala 5 rokov, až do roku 1992.
 Musím tiež spomenúť svoje členstvo v Základnej organizácii Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojovníkov vo Valaskej, kde som zastávala funk-
ciu hospodárky a iné organizačné veci. Tiež v Okresnom výbore Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne ako predsedníčka kontrol-
nej a revíznej komisie, potom členkou tejto komisie. V Jednote dôchodcov 
som bola členkou výboru a tiež predsedníčkou revíznej komisie.
 Ministerstvom vnútra v Bratislave mi bola udelená Medaila od vlády SR 
za dlhoročnú a záslužnú prácu v národných výboroch v apríli 1970. V máji 
1978 vyznamenanie Vzorný pracovník národných výborov a  v  júni 1983 
Pochvalné uznanie od Okresného národného výboru v BB. Za vynikajúce 
výsledky v práci.
 Ešte hodno spomenúť, že sa mi veľmi dobre spolupracovalo so základ-
nými školami, so Závodným výborom Strojáreň Piesok, kde som štvrťročne 
chodila aj so žiačkami ZŠ na oslavu ich pracovného a  životného jubilea 
a odchodu do dôchodku. Rozlúčky na cintoríne so zomrelými občanmi.
 Bola to krásna práca pracovať s ľuďmi, rozumieť im, pomáhať. Bola som  
vždy dobrosrdečná, s doširoka otvoreným srdcom pre každého, kto potre-
boval moju pomoc.
 Dni a roky sa naplnili a prišiel čas sa s MNV rozlúčiť vo funkcii odborný 
referent – matrikárka, združenie pre občianske záležitosti, miestne a bytové 
hospodárstvo.

Vážení čitatelia!
Čo k tomu dodať? Len sa s úctou a obdivom skloniť pred jej činoro-
dým životom. A ako sa hovorí, česť jej pamiatke!
      M. Pacerová
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Niekedy v živote musíme povedať aj zásadné NIE, aby sme si zachovali urči-
tý odstup od ľudí, ktorí nás chcú citovo, materiálne a psychicky využiť pre svoj 
prospech.
Nezneužite svoje dobro, pre potešenie závistlivcov a citových vydieračov.
Zásady na našej ceste životom, ktoré by sme mali dodržiavať:
1. NEBÁŤ SA
2. NESÚDIŤ
3. NEVZDOROVAŤ

1. NEBÁŤ SA – Je to dosť komplikovaný pojem.  Najťažšie je nebáť sa, povedať 
niekomu NIE. Umenie odmietnuť to, čo nechceme robiť, súvisí s naším sebave-
domím, že vieme, čo v danej situácii je pre nás správne. Každý súhlas, ktorý nám 
nevyhovuje, je vlastne určitá forma sebapoškodzovania.
Nebáť sa povedať nie, aj svojim najbližším, a to preto, aby si nezvykli  na naše 
áno a nebrali to ako samozrejmosť, je niekedy veľmi ťažké. Cudzím ľuďom sa nie 
hovorí ľahšie. Zásada je: „Mať rád seba tak, ako ostatných.“ Musíme cítiť v našom 
JA, kedy nám hovorí „áno“ a kedy „nie“. Ak sa prestaneme báť, čo máme práve 
povedať, zbavíme sa stresu. Vždy je dobre sa vnútorne zamyslieť a vyslať prosbu 
pre naše správne rozhodnutie.
Nebáť sa, je aj určitý odpor a spája sa aj so strachom, ktorý vyplýva z nášho od-
poru, že čo sa stane potom. Ak požiadame o pomoc nekonečnú Božskú inteli-
genciu, tak tá sila sa prenesie do nášho JA a náš strach sa pomaly začne vytrácať, 
až nakoniec nezostane z neho nič, čoho by sme sa mali báť. Nebojme sa pre-
konávať ťažkosti, vždy sa po čase stratia. Strach je iba taký účinný, ako nám to 
dovolí naša myseľ. Nebáť sa povedať NIE.
2. NESÚDIŤ – Z Božieho pohľadu nemáme právo súdiť ani vesmír, ani druhých 
a dokonca ani sami seba. Súdiť môže len Boh a spravodlivosť.
Súdiť, odsudzovať, posudzovať ľudí a  veci, tým si vlastne komplikujeme svoj 
život. Odsudzovanie – posudzovanie vychádza veľakrát zo závisti, že niekto 
má niečoho viac, ako my. A toto zmýšľanie nehovorí o danom človeku nič iné, 
ako o jeho úbohej mentalite. Skôr, než niekoho odsúdime, mali by sme sa skôr 
pozrieť na seba, lebo platí „podľa seba súdim teba“. Je ľahšie niekoho odsúdiť, 
ako zisťovať,  prečo tak koná. Mali by sme sa skôr zamyslieť, ako mu pomôcť 

Ministerstvo obrany vyhlásilo literárnu súťaž, 
víťazov čaká finančná odmena

(Bratislava 2. októbra 2020) Študenti stredných a vysokých škôl sa aj 
tento rok môžu zapojiť do literárnej súťaže Ministerstva obrany SR. Svo-
je príspevky na tému „Akú cenu má mier?“ môžu posielať do 22. novem-
bra 2020 na emailovú adresu sutaz@mil.sk. Vyhlasovateľom súťaže je 
redakcia rezortného časopisu OBRANA.

„Mladá generácia je našou budúcnosťou. Preto nás úprimne zaujíma 
pohľad žiakov a študentov na témy spojené s naším rezortom, obranou 
a bezpečnosťou našej krajiny. V záujme o túto oblasť sa ich snažíme mo-
tivovať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj literárna súťaž, v ktorej 
16. ročníku sme sa zamerali na hodnotu mieru. Na diela k tejto téme 
som sám naozaj veľmi zvedavý,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.
Súťažné práce v žánri poviedka alebo úvaha a v rozsahu od 1 000 do 
5 000 znakov vrátane medzier, môžu študenti posielať vo formátoch 
DOC, DOCX, ODT alebo PDF. Súťažiaci sú zároveň povinní uviesť základ-
né údaje o autorovi diela (meno a priezvisko, adresa, škola, vek, kontakt) 
a spolu s prácou zaslať aj vyplnený súhlas so spracovaním osobných 
údajov (GDPR). Podrobnosti a formuláre GDPR sú dostupné na webe 
súťaže www.mosr.sk/sutaz-2020/.

Z prihlásených prác, ktoré splnia požadované kritériá, vyberie odborná 
porota rezortu v každej kategórii do finále päť najlepších prác. Tie budú 
od 1. do 6. decembra 2020 uverejnené na facebookovom profile Minis-
terstva obrany SR, kde o víťazovi rozhodne verejnosť počtom získaných 
„lajkov“. Výsledky súťaže budú zverejnené 8. decembra 2020. Prvé tri 
najlepšie hodnotené práce v každej kategórii získajú okrem iných oce-
není aj finančnú odmenu vo výške 500, 400 a 300 eur. Ceny víťazom 
odovzdá minister obrany SR Jaroslav Naď. Víťazné práce budú uverej-
nené v rezortnom mesačníku OBRANA.

a pochopiť, prečo ľudia konajú tak, ako konajú. Skôr je dôležitejšie v tichosti po-
zorovať, ako odsudzovať.
 Jediná osoba,  ktorú  posudzovať a odsudzovať môžeme a musíme, sme len my 
sami, lebo len nad sebou samým máme moc a kontrolu. NIE nesúdiť.
3. NEVZDOROVAŤ – Vzdor je v  podstate odpor, odmietanie a  reakcia na tr-
penú krivdu. Vzdor je dosť komplikovaný psychický stav a vedieť ho udržať na 
„uzde“ je ešte ťažšie. Niekedy je lepšie vyhnúť sa nátlaku a nevzdorovať.
Vzdor môžeme v podstate rozdeliť:
- na detský a pubertálny
- na sociálny, čiže vzdor ľudí voči okoliu, systému alebo na trpenú sociálnu 
krivdu
- na vzdor v medziľudských vzťahoch, priateľských, rodinných vzťahoch, čo je 
najhorší a najviac ničí psychiku ľudí.
Skúsme sa pozrieť na vzdor v medziľudských vzťahoch, lebo ten je častý a ničí 
všetko dobré medzi ľuďmi, a ako sa mu vyhnúť. 
 Ak budeme vzdorovať osobe alebo tomu, čo nám chce dať, či už je to vecný dar 
alebo slovné vyjadrenie, napomenutie, upozornenie a  budeme to odmietať, 
môže nastať pocit urazenosti a hnevu, ktorý môže prerásť v nenávisť veľkých 
rozmerov.
Najväčší problém je vtedy, ak tá osoba je veľmi ješitná, samoľúba alebo pre nás 
v určitom spôsobe dôležitá, spriaznená.
 Môže nastať situácia, že čo darca považuje za dar, môže sa príjemcovi javiť ako 
bremeno. Ak však vzdorovať nebudeme a veci necháme ísť, pôjdu si vlastnou 
cestou,  oslobodíme sa od nenávisti, urazenosti a  hnevu. A  pritom ten „dar“ 
môžeme prijať aj formálne. Nie je to pokrytectvo, ak „dar“ alebo napomenutie, 
ktoré nám nevyhovuje, lebo nám to  vlastne poškodzuje náš  duševný, sociálny 
alebo psychicky život, prijmeme formálne.  S touto malou formalitou môžeme 
celú situáciu upokojiť a  zbytočne nevzdorovať. A  nehovoriť NIE, NECHCEM, 
NESÚHLASÍM.

Ing. Lucián Oravec

Nikoho nekritizuj a nesúď. Každý si bude zodpovedať za svoje skutky. Mlč 
a pracuj na sebe.       /A. Srholec/

TRIKRÁT NIE    
AK CHEŠ BYŤ ŠŤASTNÝ V ŽIVOTE, ZAMYSLI SA ČO, ROBÍŠ ZLE
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Keď zostanú iba spomienky
Otvorili sme kalendár na stránke mesiaca 
október, ktorý zaslúžene patrí úcte k starším. 
Veľká vďaka patrí všetkým, kto na nás starších 
nezabúda. Či sú to najbližší príbuzní, spolo-
čenské organizácie alebo obec a pán starosta.
Život nie  každému dôchodcovi dopraje 
v tomto čase tešiť sa spolu s nami. Osud nás 
prinúti zostať iba pri spomienkach.
Takto nečakane nás opustila pani Julka Pruk-
nerová. Pri návšteve s  p. starostom k  jej ži-
votnému jubileu nám vyrozprávala celý svoj 
život, neľahký, ktorý si zaslúži nielen obdiv, ale hlavne hlbokú úctu. 
Pri tejto príležitosti ju môžeme vyjadriť jej (in memoriam) a tiež všet-
kým príbuzným v rodine. 

Viera Babčanová 

Ľudský život - krátka trasa,
míľnikmi je obosiaty. 
Človek ani nenazdá sa 
a už je tu osemdesiaty. 
 
Ako ten čas rýchlo letí! 
Všedných dní rad, občas sviatky. 
A zrazu tak divno je Ti, 
keď sa letmo obzrieš spiatky. 
 
Zrakom duše pátraš v diali, 
spomienky sa roja v mysli. 
Tie, čo radosť prinášali, 
i čo smútok v dušu vtisli. 
 
Mnohé chvíle v ušlom žití 
ťažké boli ako jarmo. 
Ale v srdci človek cíti, 
že tie roky nežil darmo. 
 

Náš manžel, otec, 
dedko a starký 

Ing. Ľudovít Lenghart

VEĽA ŠŤASTIA A ZDRAVIA 
K TVOJIM 

80-tim NARODENINÁM!

Pre všetky tie šťastné chvíle, 
pre tých, čo sú naokolo, 
pre všetko, čo je Ti milé, 
žiť tie roky hodné bolo. 
 
Preto smútiť dôvod nie je, 
človek musí premôcť seba. 
Spomienka na roky hreje, 
ale ďalšie prežiť treba! 
 
K ďalšej Tvojej žitia púti 
jedným tónom srdcia vravia. 
Jedným hlasom želajú Ti 
veľa sily, šťastia, zdravia! 
 
Ďakujeme, že si!
Božka, Livka a Janík, Janeta a 
Peter, Laura a Mike, 
Ľubka a Marek, Terezka a Samko

Z kroniky našej obce
Prišli na svet:
August - september
Nina Pokošová, Daniel Gábriš, Nadežda Bartošová,  
Nina Grekčová,  Melisa Heldová,  Martin Biacovský, 
Nela Račáková ,  Emma Stankovianska, Nela 
Barzíková

Opustili nás:
August - september
Pruknerová Júlia (85), Kušpálová Melánia (70),  
Šáriková Božena (69), Babicová Žanka (98), Harvan 
Ľubomír (30),  Janeková Žofia (77), Petro Ján (73)
Šťavinová Jana (96),

Keď zafúka silno zo severu,
mračná jedno cez druhé sa derú.

Chlad sa plní v prázdnych fľašiach
a listy odchádzajú bez adries.

Ani pre krásu ani pre des.
prichádza chvíľa...,

Keď do cieľa je menej ako míľa.
Chvíľa nepripraveného motýľa.

Vietor si ho vezme ešte v letku,
strhne ho na zem, ako smietku.

Farby krídel zvíri
a vzdialeným krajom ich šíri.

Farebnú novinu, cez svah i dolinu
Čo tisíc krát kedy oblietal.

On – zatiaľ leží sivý...
Bez pohybu, bez viny...

Posledná míľa do cieľa –
s vetrom už pohyb nezdieľa.

Oddal sa celý jeho sile...
Už len neznáme diaľky

vzdialene na míle 
stali sa mu tak blízke a milé.

Dúfajúc s vierou, láskou  i nádejou.
Peter Babčan

POSLEDNÁ PÚŤ
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Dovoľte nám vyjadriť úprimné poďakovanie 
za dôstojnú smútočnú rozlúčku s naším drahým príbuzným 

Eduardom Babiakom: 
dôstojnému pánovi farárovi, speváčkam, kostolníčkam 

a všetkým, ktorí sa v tejto pandemickej situácii podieľali 
na jej príprave.
Smútiaca rodina

SPOMIENKY S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa modlíme.

Hoci si odišla bez slova, 
no na rozlúčku nebol čas,

spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
Dňa 23. novembra uplynie 16 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša mama, stará mama

Anna Zelenčíková.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Marcela a Eva 

s rodinami.

Tak ako z Tvojich očí žiarila láska a dobrota, 
tak chýbaš nám a budeš chýbať do konca života. 

Ako tíško si žil, tak tíško si odišiel, skromný 
vo svojom živote, ale bohatý v láske a dobrote.

Dňa 27. novembra si pripomenieme nedožitých 
osemdesiat rokov nášho manžela a otca

 Ivana Zemka.
Spomínajú manželka Oľga, synovia Ivan, 

Slavomír, Dušan, nevesty a vnúčatká.

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal si všetkých, čo si mal rád.
Za všetko Tvoje trápenie a bolesti
nech ti dá Pán Boh večnej milosti.

Dňa 1. novembra sme si pripomenuli nedožité 80. 
výročie narodenia

Jozefa Švantnera. 
S láskou spomína manželka Anna, synovia Ivan 
a Igor, dcéra Andrea, zať Róbert a vnuk Lukáš. Tak rýchlo ten čas uteká. No každý deň Ti patrí 

naša spomienka. Osud Ti nedoprial s nami 
dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 23. novembra 2020 sme si pripomenuli 21. 
výročie úmrtia nášho brata a uja

Ladislava Firču.
S láskou a úctou spomína brat Jaroslav 

s rodinou a sestra Blanka s rodinou.

V októbri pred 20 rokmi nás navždy opustila naša 
drahá 

Antónia Švantnerová, rodená Turňová.  
S láskou si na ňu spomínajú manžel Martin, dcéry 
Mária a Eva s manželmi, vnučky s rodinami a 
sestra Amálka s rodinou. Venujte jej tichú spo-
mienku.

POĎAKOVANIE

Za Jozefom Slivkom
Viete si predstaviť, že sa plavíte po mori a námorný 
kapitán vezme fujaru a začne na ňu hrať. Alebo za-
čne s vami, a to veľmi fundovane, debatovať o hudob-
ných nástrojoch, alebo rezbárstve.
Takouto všestrannosťou oplýval môj otec, Jozef Slivka.
Prvé krôčky k remeselnej výrobe ho viedli skrz remeslo a 
talent umenia. Rád kreslil, maľoval, tvoril. Rodinné pod-
mienky mu nedovoľovali študovať, tak sa šiel vyučiť za 
zámočníka. Umenie ho vyhnalo z fabriky a našiel si robotu 
v Horehronskom múzeu v Brezne ako reštaurátor. Vzdela-
nie si doplnil v Brne, kde si niekoľkí spolužiaci dali záväzok, 
že každý donesie vlastnoručne vyrobenú figúrku do betle-
hema. Vtedy to začalo, objavil, že tri rozmery mu vyhovu-
jú viac ako maľba, na ktorú mal aj tak, ako hovorieval, 
ťažkú ruku. Na tzv. veľké umenie nemal peniaze, a tak 
sa dal na ľudové umenie, na výrobu črpákov, píšťaliek, 
fujár. Jeho diela obsahovali 80 – 90 percent remesla a 
manuálnej driny, len ten ostatok bolo umenie. V HM pri-
šiel do styku s odbornou literatúrou, ktorá mu pomohla aj vo 
vyrezávaní črpákov. Tie chápal ako každodenný život  a vlastne divadlo na 
salaši, a jeho vymyslené motívy boli každý iný. Veľa ľudí ho chválilo, kritiku 
nemal. Ján Weiss, jeho priateľ, kolega a pozdejšie aj riaditeľ, mu pomáhal 
s hudobnými nástrojmi, s rozmermi, so vzdialenosťou dierok na fujare, 
píšťalke, gajdici. Jano bol k nemu kritický a nepustil ho ďalej, keď to nevy-
hovovalo a nepáčilo sa. Hovoril: „Mal som dobrého kritika a mohol som sa 
zdokonaľovať.“
Rád spomínal, ako bol hrať na polnočnej omši u nás v kostole, ako boli ľu-
dia prekvapení a dojatí. Fujara bola pre neho pýcha, radosť, dalo sa na nej 
hrať len srdcom a na polnočnej to bolo obohatenie vnútorného života.
Venoval sa okrem iného aj tvorbe nadrozmerných plastík, výrobkov z dre-
va, kože, rohoviny, gravíroval valašky.
Zúčastňoval sa na výstavách v Detve, kde okrem iných ocenených získal aj 
cenu INSTRUMENTUM EXCEELLENS za hudobný nástroj fujara.

Vravel: ,,Neznášam výhovorky, že nemám čas. Keď človek chce, čas si vždy 
nájde.“ Zapájal sa do všetkých akcií, čo súviseli s folklórom, festivaly, krňač-
ky, splavil Hron na vlastnoručne vyrobenej plti. Dal dokopy najstarších 
betlehemcov (od  52 r. vyššie), s ktorými pochodil prehliadky vo Zvolene, 
Detve, Lome nad Rimavicou, ba sa dokonca vybrali aj do Prahy. Venoval sa 
jachtingu a niekoľkokrát sa zúčastnil aj jachtárskych pretekov Po stopách 
Odysseových v Grécku.
„Človek sa nesmie uspokojiť s tým, čo spravil, stále je kopa nápadov, čo som 
ešte neurobil, nevyrezal a chcem. Treba mať veľa zdravia a veľa optimizmu, 
chodiť, zúčastňovať sa, rozdávať radosť, prijímať radosť.
Jozef Slivka bol skutočný majster svojho remesla, mal veľkú tvorbu.
Jozef Slivka bol manželom, otcom, starým otcom, švagrom, kamarátom, 
priateľom.
Jozef Slivka nás všetkých ovplyvnil, ba niektorých  ovplyvňuje aj teraz. Cho-
roba mu nedopriala, a tak veľmi ešte chcel, veď mal len 63.
26.11.2020 je dlhých 10 rokov, čo na neho už len spomíname.

Manželka Anička, deti Silvia, Svetozár, vnúčatá Žofka, Jerguško, Dorotka, 
Vratko, ostatná rodina a priatelia
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 Foto: Tomáš Náther

Syseľ pasienkový
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Milé naše deti 
táto omaľovánka patrí Vám. Vyfarbite ju a doneste do obecnej knižnice. Všetky ich vystavíme a najkrajšie odmeníme.  


